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Indledning
Udgravningerne ved Nefeskov (HAM 5197) fandt sted i slutningen af
20111. I forbindelse med udgravningen blev der indenfor det 1300 m2 store
udgravningsfelt afdækket spor af et helt gårdsanlæg samt af et hus fra endnu
en gård. Bygningerne er en del af en indhegnet landsby arkæologisk dateret
til omkring overgangen mellem førromersk og romersk jernalder. Den hele
gård udgør det østligste gårdsanlæg i landsbyen.
Under udgravningen blev der udtaget en lang række ﬂoteringsprøver fra
tagstolpefyld i tre hustomter, fra fyld i palisadestolper samt fra en grube.
Efterfølgende blev alle jordprøverne først ﬂoteret af ﬁrmaet Scanﬂot ved
Niels Michaelsen, og herefter vurderet på Museum Sønderjylland, Arkæologi, Haderslev af udgravningsassistent Leif Christensen. I forbindelse med
denne vurdering blev der konstateret store mængder forkullede kornkerner
i ﬂere prøver, og det ﬂoterede materiale blev derfor videresendt til Afdeling
for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum.
Mens materialet opbevaredes på Moesgaard, blev der ansøgt om og godkendt en arkæobotanisk analyse af lokaliteten. Det blev besluttet at koncentrere denne om 19 ﬂoteringsprøver fra de to hustomter K1 og K2 (se ﬁg.
1). Hustomterne hører sammen med en anden, mindre bygning (K4) til
samme gård (gård 1), der er omkranset af et kraftigt palisadehegn (se ﬁg. 1).
De tre bygninger er formodentlig ikke samtidige. Hus K4 tolkes således som
ældst og efterfulgt først af hus K1 og senere af hus K2, der til dels overlejrer
hus K1.
Analyserne af prøverne blev foretaget både af studerende Neeke Hammers og cand.mag. Peter Mose Jensen og foregik under mikroskop med
forstørrelser på op til ca. 40 gange.
I følgende afsnit skal resultaterne fra analyserne af de to huse gennemgås
hver for sig.
1. Nefeskov er udgravet ved udgravningsleder Silke Eisenschmidt. Lokaliteten er
beliggende i Hellevad sogn, Sønder Rangstrup herred. Åbenrå amt. Den har Sted/SB-nr:
22.03.03-95 og UTM koordinaterne: 514090/6101131, zone 32
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Fig. 1. Den udgravede gård ved Nefeskov. Hus K1 er markeret med blå, hus K2 med rød og hus K4 med grøn. Lilla farve markerer palisaderækker og brun farve markerer fyldskifter

Hus K1
I alt 10 ﬂoteringsprøver blev analyseret fra hus K1. Resultatet af analyserne
ses i tabel 1, og fordelingen af planter i huset ses på ﬁgur 2.
Som det fremgår, optrådte der forkullede planterester i prøverne fra
samtlige stolpehuller, men i meget varierende antal. Mens trækulsmængden
generelt set er høj i prøverne, er mængden af især forkullede kornkerner/frø
klart størst i den vestlige del af huset og især i det sydvestligste stolpehul.
Dette indikerer, at det har været i husets vestende, at man har opbevaret og
håndteret sit korn, hvilket passer godt med ”normalbilledet” af ældre jernalders huse. Der har således typisk været beboelse i vest i denne periode, mens
stalden oftest har været placeret i øst.
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Anlæg

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

Anlæg

A-nr

19

20

24

25

26

27

32

21

22

23

A-nr

X-nr:

6

7

8

9

10

11

12

26

27

28

X-nr

Prøvestørrelse
(ml)

21

36

160

160

60

107

14

30

7

57

Prøvestørrelse
(ml)

Analyseret (ml)

21

36

160

110

60

107

14

30

7

57

Analyseret (ml)

5

146

2043(2962)

2

1+5f.

10+80f.

49+31f.

5+6f.

11

118

42

9

Camelina sativa
Cerealia indet.
kerner

Havre sp. kerner

1

Avena sp. kerner
4+1f.

Hordeum vulgare var. 3
nudum kerner

Sæddodder

45*

Nøgenbyg,
kerner

Hordeum vulgare var. 2
vulgare, kerner

2

11

115+1f.

74

32+1f.

2f.

9

2

26

226

113+8f.

14

1

Hordeum vulgare sp.
kerner

Korn ubestemmelige, kerner

1+1f.

Avnklædt byg

1
1f.

3

1

Byg sp. kerner

Hordeum vulgare sp.,
aksled

1~1

Byg, aksled

Linum usitatissimum

4(6)

Almindelig hør

Triticum cf. dicoccum,
kerner

1

Cf. emmer,
kerner

Calluna vulgaris,
stængler
31f.

Cf. Calluna vulgaris
stængler

8(12)

6

2

Hedelyng,
stængler

6(9)

7

27

Cf. hedelyng
stængler
Nellikefamilien

1

Caryophyllaceae

2

Chenopodium sp.
Cf. Danthonia
decumbens

1

Gåsefod sp.

1

Cf. almindelig
tandbælg
Ærteblomstfamilien

1

Fabaceae
2

19

8+2f.

7(10)

25

86+2f.

2

Bleg-/ferskenpileurt

1

Lancetvejbred

1

Plantago lanceolata
Poaceae

1

Cf. Scirpus

2

Græsfamilien

1

Cf. kogleaks
Limurt sp.

1

Silene sp.
Spergula arvensis
1

Indet.
Forkullede stængler/rødder/kviste

Gåsefod, cf.
hvidmelet
gåsefod

1

Chenopodium cf.
album

Persicaria maculosa/
lapathifolia

Cf. hvede,
kerner

1

Cf. Triticum, kerner

2

3

14(20)

6

3(4)

Alindelig spergel
1

1
1

9

1

1

Ubestente frø

1

Forkullede
stængler/rødder
Cf. forkullede
kornstrå

Cf. forkullede
kornstrå
Trækul (XXXXXX)

XXXX

Brændt tørv/gødning?

3f.

XXXX

XXXXX

XXXXX

XXXX

XXXXX

XXX

XXXX

XXX

XXXXX

Trækul (XXXXXX)
Brændt tørv/
gødning?

Tabel 1: Ved A25 er der gennemset en repræsentativ delprøve og ikke hele prøven, da denne var meget stor.Ved denne prøve markerer planterestmængder udenfor parentes de analyserede planterestmængder, mens tal indenfor parentes markerer det anslåede
antal planterester i hele prøven. Mængden af trækul er angivet med ét til fem X´er ud fra et subjektivt skøn af normalmængder i
arkæobotaniske prøver. X markerer laveste trækulsmængde, mens XXXXX markerer den højeste. Betegnelsen ”sp.” markerer, at en
planterest kunne bestemmes til slægt, men ikke nærmere til art. ”Cf” markerer, at planteresten sandsynligvis kan henføres til pågældende art/slægt. Arter eller slægter adskilt af skråstreg (”/”) markerer, at der er ﬂere tolkningsmuligheder for planteresten. *Da
sæddodderfrøene i A27 var sammenbrændte i en klump og var umulige at angive præcist, repræsenterer tallet en cirkaangivelse.
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Fig. 2. Plantefordelingen i hus K1.
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Mens kornet som sagt fortrinsvis forekommer i vest, er rester af ukrudt og
andre urter mest fremtrædende omkring midten af huset, bl.a. i det sydlige
indgangsområde. Dette skyldes dog især en relativt stor forekomst af forkullede lyngstængelfragmenter især i den sydvestligste indgangsstolpe.
Hus K1 er arkæologisk tolket som et nedbrændt hus. Dette er vigtigt for
tolkningen af makrofossilerne i huset. Det er således sandsynligt, at i hvert
fald en overvejende del af det forkullede plantemateriale i huset stammer
fra selve tidspunktet for branden, og at de repræsenterer rester af de planter,
som har været i huset på netop dette tidspunkt.
Der fandtes en række forskellige dyrkede arter i hus K1. Af kornsorter
blev der især fundet byg (Hordeum vulgare sp.) i form af både avnklædt byg
(Hordeum vulgare var. vulgare) og nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum).
Ud over byg optrådte der dog også enkelte kerner af hvede (Triticum sp.),
evt. i form af emmer (Triticum cf. dicoccum) samt en enkelt kerne af havre
((Avena sp.). Da hvede og havre kun forekom i meget små mængder, er det
vanskeligt at vurdere den agerbrugsmæssige betydning af disse arter. Det er
således muligt, at de repræsenterer forurening af de øvrige afgrøder i huset,
f.eks. fordi de har vokset tilfældigt sammen med afgrøderne på marken.
Alternativt kan de afspejle indblandet materiale fra én af de øvrige bebyggelsesfaser på stedet som f.eks. fra det overlejrende hus K2. Med hensyn til
havren skal det også nævnes, at det ikke var muligt at se, om den fundne
kerne stammer fra dyrket havre ((Avena sativa) eller fra ukrudtsarten ﬂyvehavre ((Avena fatua). En adskillelse af de to havrearter kræver, at der også
ﬁndes rester af avnerne.
Af dyrkede arter optrådte der ud over korn også frø fra olieplanter i form
af sæddodder (Camelina sativa) og hør (Linum usitatissimum). Blandt disse
to arter er sæddodder klart dominerende, mens der kun optrådte meget få
hørfrø i prøven. Mht. sæddodders store antalsmæssige dominans især i X9
skal det dog nævnes, at frøene fra sæddodder er ganske små i forhold til
f.eks. kornkerner. Volumenmæssigt er korn således mere fremtrædende end
sæddodder, selv i prøve X9.
Oliefrø er ofte fremtrædende i ældre jernalders kornfund og optræder
typisk i form af frø fra enten hør og sæddodder, som det er tilfældet ved Nefeskov, eller spergel. Sæddodder og spergel er i dag hyppigt forekommende
ukrudtsarter i hørmarker (Brøndegaard 1979). I ældre jernalder har man
imidlertid udnyttet alle de tre arter, der ofte optræder i samme fund, og som
tilsyneladende kan have haft en eller anden form for symbiotisk udnyttelsesforhold (Jensen og Andreasen 2011, Karg 2012). Selv om hør, sæddodder
og spergel ofte ﬁndes sammenblandede i fundene, er fordelingen af arterne
i de enkelte fund dog meget varierende. I nogle tilfælde forekommer de
enkelte olieplanter mere eller mindre rent, mens de i andre er mere ligeligt
sammenblandede. Det er således ikke usædvanligt, at de få hørfrø, som optræder i hus K1, netop forekommer i den sæddodderdominerede prøve X9,
selvom den agrare betydning af de få hørfrø i prøven er vanskelig at fastslå.
Tilsyneladende har man forstået at udnytte planterne sammen. Om man
også har dyrket arterne sammen som blandingsafgrøder er imidlertid vanskeligt at vide, men sandsynligvis har en udnyttelse af de tre arter på samme
mark givet en udbyttemæssig sikring, idet hør, sæddodder og spergel har
forskellige næringskrav til jorden. F.eks. trives spergel på forholdsvis næringsfattige jorder (Brøndegaard 1979) og har måske spiret frem og kunnet
indhøstes, når jorden har været for udpint til udnyttelsen af hør og sæddodder.
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Ukrudtsrester dominerer, som tidligere nævnt, over rester af dyrkede arter i ﬂere prøver, men optræder dog samlet set i forholdsvis små mængder i
prøverne. De ﬂeste ukrudtsarter i prøverne er blot repræsenteret med ganske få eksemplarer, men enkelte arter som især bleg/fersken-pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia), men også til dels spergel (Spergula arvensis) er dog
repræsenterede med en vis mængde. Da spergel, som nævnt ovenfor, er en
art, man har udnyttet i ældre jernalder, kan man ikke udelukke, at spergelfrøene i hus K1 repræsenterer en rest af en udnyttet art – evt. en afgrøde.
Ud over at optræde i sammenhænge, hvor den tydeligvis har været udnyttet
til føde, som f.eks. i Grauballemandens mave, hvor der fandtes ret store
mængder spergelfrø (Harild et. al. 2007), optræder spergel dog også i andre
sammenhænge i små mængder, hvor den må tolkes som ukrudt. Grundet
de små mængder spergelfrø i hus K1, som gør, at de ikke tydeligt fremstår
som udnyttede, skal de derfor for en sikkerheds skyld tolkes som ukrudt ved
Nefeskov.
Både bleg/fersken-pileurt såvel som spergel forekommer typisk på marker og andre jorder, som hyppigt bliver omrodede. Det samme gør ﬂere af
de øvrige arter i prøverne, og den sandsynligste tolkning af hovedparten af
ukrudtsfrøene i hus K1 er derfor, at de repræsenterer rester af det ukrudt,
som har stået sammen med afgrøderne på marken. Hvilke afgrøder, ukrudtet har hørt til, er imidlertid umuligt at sige, da de forskellige afgrøder ﬁndes
sammenblandede i prøverne, men at mængden af ukrudtsfrø er lav i de afgrødedominerede prøver viser dog, at det generelt set har været de rensede
afgrøder, man opbevarede i huset
Enkelte frø, som eksempelvis græs (Poaceae) og lancetvejbred (Plantago
lanceolata), kan dog også komme fra andre biotoper end marker, som f.eks.
fra engarealer, og tilstedeværelsen i prøverne af forkullede stængler fra hedelyng (Calluna vulgaris) viser, at også andre typer plantemateriale end fødeplanter er repræsenteret i huset. Hvad lyngstænglernes funktion i hus K1
har været er dog vanskeligt at vide, idet de både kan være rester af brændsel,
tagmateriale, gulvstrøelse, dyrefoder osv.

Hus K2
I forbindelse med undersøgelserne af hus K2 blev der foretaget i alt tre 14C
dateringer på kornkerner af avnklædt byg fra henholdsvis prøve X17, X20
og X21. Slås de tre dateringsresultater sammen, kan det ses, at huset efter al
sandsynlighed kan dateres til perioden mellem 165 f.Kr. og 71 e.Kr. (95,4%
sandsynlighed), hvilket passer ﬁnt med den arkæologiske datering af lokaliteten til perioden omkring Kristi fødsel.
I alt ni prøver blev analyseret fra hus K2. Resultatet af prøveanalyserne
kan ses i tabel 2, og fordelingen af afgrøder i huset kan ses på ﬁgur 3.
Som det fremgår af tabel 2, fandtes der forholdsvis store mængder forkullede planterester i form af trækul samt rester af afgrøder og ukrudt i hus
K2. Dette passer ﬁnt med, at dette hus ligesom hus K1 er tolket som en
brandtomt.
Sammensætningen af planterester i hus K2 modsvarer også på mange
måder sammensætningen i hus K1.
Hovedparten af makrofossilerne i hus K2 bestod af rester af dyrkede afgrøder. Som i hus K1 koncentrerer afgrøderesterne sig i vestenden og især i
sydvestenden af huset, hvilket indikerer, at dette har været beboelsesdelen,
hvor man har håndteret og opmagasineret sine afgrøder.
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Anlæg

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

Anlæg

A-nr

35

36

40

37

34

42

43

41

33

A-nr

X-nr:

19

20

22

21

18

24

25

23

17

X-nr

Prøvestørrelse (ml)

59

57

67

81

69

69

41

110

242

Prøvestørrelse (ml)

Analyseret (ml)

59

57

67

81

69

69

41

110

242

Analyseret (ml)

1

1

3

4

23

4

16

1

Avena sp. kerner
Camelina sativa

2

Cf. Camelina

1f.

Havre sp. kerner

45

Sæddodder

1

Cf. dodder

Cerealia indet. kerner

1+3f.

7+23f.

101+304f. 18+49f.

4

8+2f.

24+43f.

5f.

Korn ubestemmelige,
kerner

Hordeum vulgare var.
nudum, kerner

2

28

209

87

10

6

179

4

Nøgenbyg, kerner

Hordeum vulgare var. vulgare, kerner

4+1f.

57

317

140

8

24

271+4f.

6

Avnklædt byg

81+8f.

306+21f.

140+5f.

9

31

283+16f.

12

Byg sp. kerner

Hordeum vulgare sp. kerner 10

4

Byg, aksled

Hordeum vulgare sp.,
aksled
8+1f.

Linum usitatissimum

1

4
1

Triticum cf. dicoccum,
kerner
1

Triticum dicoccum/spelta,
kerner

1

Almindelig hør
1

2

Cf. emmer, kerner
Emmer/spelt, kerner

Triticum sp., kerner

4

Hvede sp., kerner

Bromus sp.

2

Hejre sp.

Bromus/Avena

2

Calluna vulgaris,
stængelfragmenter

1

Cf. Calluna vulgaris
stængelfragmenter

5

Carex sp.

1

Hejre/havre

6

2

19

11

1
10

2

Chenopodium sp.

10

Hvidmelet gåsefod
Gåsefod sp.
Cf. almindelig
tandbælg

1

Ærteblomstfamilien
1

Fallopia convolvulus
16

8+1f.

153+13f.

22+1f.

1

12

2

40+4f.

4

Plantago lanceolata
1

Poaceae

Snerlepileurt
8

Bleg-/fersken-pileurt

1

Lancetvejbred

2

Græsfamilien
1

Polygonum/Persicaria
Potentilla sp.

1

Cf. Rubus

1

Cf. klynger
1

Silene sp.

30
1

4

Pileurt
Potentil sp.

Cf. Rumex acetosella

14

Cf. rødknæ
Limurt sp.
7

Alindelig spergel

1

Viola sp.
Indet.

3
10

5

2

Cf. forkullede kornstrå
Trækul (X-XXXXX)

Cf. hedelyng
stængelfragmenter

1

Fabaceae

Forkullede stængler/
rødder/kviste

16

Star sp.

Cf. Danthonia decumbens

Spergula arvensis

Hedelyng,
stængelfragmenter

1

Chenopodium album

Persicaria maculosa/
lapathifolia

1

Viol sp.
3

1

8

2
9

2

2f.

6

Forkullede stængler/
rødder

1
XXXXX

XXXX

XXX

Ubestente frø

Cf. forkullede
kornstrå
XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Trækul (X-XXXXX)

Tabel 2: Mængden af trækul er angivet med ét til fem X´er ud fra et subjektivt skøn af normalmængder i arkæobotaniske prøver.
X markerer laveste trækulsmængde, mens XXXXX markerer den højeste. Betegnelsen ”sp.” markerer, at en planterest kunne
bestemmes til slægt, men ikke nærmere til art. ”Cf” markerer, at planteresten sandsynligvis kan henføres til pågældende art/slægt.
Arter eller slægter adskilt af skråstreg (”/”) markerer, at der er ﬂere tolkningsmuligheder for planteresten.
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Fig. 3. Plantefordelingen i hus K2.
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Artsspektret blandt de dyrkede afgrøder i hus K2 ligner meget de repræsenterede arter i hus K1. Blandt kornsorterne er forekomsten af de enkelte sorter også stort set den samme. Byg (Hordeum vulgare sp.) i form
af en sammenblanding af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) og
nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum) dominerer klart blandt kornet i
huset. Øvrige kornsorter i form af hvede (Triticum sp.), hvoraf enkelte kunne
nærmere identiﬁceres som sandsynlig emmer (Triticum cf. dicoccum), samt
enkelte kerner af havre ((Avena sp.) fandtes dog også i prøverne. Som det
blev diskuteret under gennemgangen af hus K1, er den agrare betydning af
enkeltkerner dog vanskelig at vurdere, idet de kan være resultater af mere
eller mindre tilfældige indslag.
Ud over kornet optrådte der som i hus K1også frø fra olieplanter i prøverne fra hus K2 i form af sæddodder (Camelina sativa) og hør (Linum usitatissimum), udover at der fandtes en smule frø fra spergel (Spergula arvensis).
Spergelfrøene må dog betragtes som ukrudt pga. den lave forekomst, der
ikke giver noget klart indtryk af, at arten har været dyrket eller udnyttet (se
diskussionen af spergel under gennemgangen af hus K1). Mængden af sæddodder i prøverne fra hus K2 er klart lavere end i hus K1. Da den trods alt
forekommer i nogen mængde, og fordi den optræder i mange af prøverne fra
huset, giver sæddodderfrøene indtryk af at afspejle en dyrket eller udnyttet
plante.
Ukrudtet i hus K2 optræder i form af en række forskellige arter. De ﬂeste optræder dog kun med ganske få eksemplarer. Den mest almindeligt
forekommende art i prøverne er helt klart bleg/fersken-pileurt (Persicaria
maculosa/lapathifolia), men arter som spergel, limurt (Silene sp.) og gåsefod
(Chenopodium sp.) evt. i form af hvidmelet gåsefod (Chenopodium album)
optræder dog også i nogen mængde.
Hovedparten af de fundne ukrudtsfrø såsom især bleg/fersken-pileurt,
spergel og hvidmelet gåsefod optræder typisk på marker og andre hyppigt
omrodede jordtyper og repræsenterer efter al sandsynlighed rester af det
markukrudt, som har vokset med kornet på marken.
Set i forhold til prøverne i hus K1 skal det imidlertid nævnes, at mængden
af ukrudtsfrø i forhold til mængden af afgrøderester er højere i hus K2. Afgrøderne fremtræder således som mindre grundigt rensede i hus K2.
Det skal nævnes, at ikke alle ukrudtsrester i hus K2 afspejler typisk
markukrudt. Eksempelvis fandtes der som i hus K1 en vis mængde mere
eller mindre sikre forkullede fragmenter af stængler fra hedelyng (Calluna vulgaris), der efter al sandsynlighed snarere kan afspejle rester af f.eks.
brændsel, tagmateriale, gulvstrøelse eller dyrefoder end planter, der er kommet ind i huset sammen med afgrøderne.

Diskussion
Undersøgelserne af de to husfaser i gården fra Nefeskov giver et glimrende indblik i afgrødesituationen i to huse, der aﬂøser hinanden fra omkring
overgangen mellem førromersk og romersk jernalder.
Bl.a. falder de mange ligheder mellem de to husfaser i øjnene. I begge
huse er afgrøderne koncentrerede i vest og især i den sydvestlige del af husene. Selv om der er forskelle på fordelingerne af de enkelte afgrøder i de to
huse, skal det nævnes, at selve afgrødevalget stort set er det samme. På tidspunkterne for brandene i de to huse har man dyrket avnklædt byg (Hordeum
vulgare var. vulgare), nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum), samt olieplan-

9

ter i form af sæddodder (Camelina sativa) og hør (Linum usitatissimum). Tilstedeværelsen af enkelte hvedekerner sikkert fra emmer (Triticum cf. dicoccum) viser, at hvede også har været dyrket på stedet, selv om hvedeindslaget
i de to huse på tidspunktet for branden tilsyneladende har været minimal.
Enkelte kerner af havre ((Avena sp.) kan evt. indikere, at også havre blev dyrket i området, men det kan ikke fastslås, om de fundne havrekerner kommer
fra dyrket havre ((Avena sativa) eller ukrudtsarten ﬂyvehavre ((Avena fatua).
De største forskelle mellem plantefordelingen i de to huse består dels i,
at sæddodder er mere fremtrædende i hus K1, og i at afgrøderne i hus K2
indeholder større mængder ukrudtsfrø. Her er det dog vigtigt at pointere,
at da begge huse er brandtomter, afspejler plantefordelingen sandsynligvis
øjeblikssituationer i de to huse, der sagtens vil kunne variere en smule i detaljen, selv om afgrødefordelingen generelt set har været den samme. Samlet
set giver de to huse indtryk af begge at være beboelseshuse med en beboelsesafdeling i vest, hvor man også opbevarede sine afgrøder og et indtryk af,
at dyrkningssituationen i de to huse har været stort set ens på trods af den
tidsmæssige forskel.
De dyrkede afgrøder, som er repræsenteret i husene fra Nefeskov, er alle
arter, som i forvejen er velkendte fra ældre jernalders plantefund. I forhold
til både tidligere og senere perioder er ældre jernalders agerbrug bl.a. præget af dyrkningen af en forholdsvis lang række forskellige afgrøder, og i at
planter med olieholdige frø såsom sæddodder og hør generelt har haft en
fremtrædende plads (Jensen & Andreasen 2011, Robinson et al 2009). En
dyrkning af mange forskellige plantearter kan dels være med til at give en
god subsistensøkonomisk sikring. Forskellige planter stiller forskellige økologiske krav, og hvis en afgrøde slår fejl et år enten på grund af klimatiske
forhold eller udpining af markjorden, er det sandsynligt, at en anden art vil
give en god høst. Et eksempel på dette er allerede tidligere diskuteret omkring udnyttelsen af hør, sæddodder og spergel sammen, hvor spergel eller
sæddodder måske spirer frem på en mark, hvis hør svigter.
En stor artsvariation blandt de dyrkede arter giver herudover også god
mulighed for at opdyrke mange forskellige jordtyper. Den store udbredelse
af både marksystemer og bosættelser i Danmark i ældre jernalder er med til
at understøtte dette. At ældre jernalders marker i mange marginalområder
såsom skove, moser etc. aldrig siden er blevet fjernet ved bortpløjning eller
andet jordarbejde tyder således på, at man forstod at udnytte marginal jorder, som aldrig senere har været fundet anvendelige til opdyrkning.
Sammenblandingen af nøgenbyg og avnklædt byg i husene fra Nefeskov
fortjener en særlig omtale. I alle de tidligste agerbrugsperioder herhjemme
er nøgenbyg således klart den dominerende bygsort. Dette ændres imidlertid omkring ældre jernalder. På dette tidspunkt sker der således en ændring
til dominans af avnklædt byg, som herefter forbliver den dominerende bygsort indtil den dag i dag (Jensen & Andreasen 2011, Robinson 2000, 2003,
Robinson et al 2009). Der har været foreslået ﬂere mulige grunde til det
markante skifte inden for bygdyrkning. Et træk, der bl.a adskiller de to bygsorter, er at avnklædt bygs kerner sidder fastere på aksene end nøgenbygs,
som let drysser af. Dette betyder bl.a, at det er lettere at undgå kernetab ved
indhøstning af avnklædt byg.
En anden fordel ved avnklædt byg kan også have været, at denne arts
kerner, modsat nøgenbygs, er dækket af fastsiddende og beskyttende avner,
som kan have givet bedre beskyttelse imod angreb fra mikroorganismer.
Ændrede madvaner kan også have medført et skifte i bygsort. Hvor avnerne kan være generende i mad, betyder de intet, hvis man f.eks. begynder
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at anvende byg til ølproduktion. Hvad man præcist har anvendt byggen til
i jernalderen vides desværre ikke, men man ved til gengæld, at byg i stor
udstrækning blev anvendt til ølproduktion i middelalderen.
Et meget fremherskende forslag til ændringen i bygskifte har endelig været, at avnklædt byg skulle reagere mere positivt på gødskning end nøgenbyg,
således at skiftet sker efterhånden som næringstilførslen på marken øges.
Som det fremgår af ovenstående, er der foreslået ﬂere grunde til bygskiftet. Hvad end grunden eller grundene har været, står det dog klart, at den
klare ændring må bero på grundlæggende forandringer inden for det forhistoriske agerbrug.
Selv om bygskiftet sker overalt i Danmark omkring ældre jernalder, tyder
det nu, med forbehold for de stadig relativt få bygfund fra perioden, på at
der kan have været visse regionale forskelle i tidspunktet for skiftet. Mens
avnklædt byg således nu ser ud til at blive dominerende allerede i slutningen
af bronzealderen i Østsjælland (Henriksen 2003), ser ændringen ud til først
at foregå i løbet af romersk jernalder i Limfjordsområdet (Henriksen et al
2009). På Fyn tyder de foreløbige undersøgelser indtil videre på, at skiftet
her sker hen imod slutningen af førromersk jernalder (Jensen og Andreasen
2011).
For det sønderjyske område har det foreløbig været foreslået, at ændringen i bygsort skete omkring 2. århundrede e.Kr. ved vestkysten, mens skiftet
skete omkring år 0 længere østpå (Hardt 2003).
På ﬁgur 4 og 5 ses to lagkagediagrammer over fordelingen af de to bygsorter i prøverne fra de to huse ved Nefeskov. Heraf kan det ses, at der i
både hus K1 og K2 er en vis overvægt af avnklædt byg i fundene, samt
at mængden af avnklædt byg i forhold til nøgen er nogenlunde ens de to
husfaser imellem. Med en sandsynlig datering til omkring slutningen af førromersk jernalder og sin placering i den mere østlige del af Sønderjylland
passer bygfordelingen ved Nefeskov således udmærket ind i den foreløbige
opfattelse af tidspunktet for bygskiftet i denne del af Sønderjylland. Ud over
at kunne fortælle både om agerbruget generelt og om en relativt ens afgrødefordelingen i to efter hinanden følgende huse på en bestemt gård over tid,
er kornanalyserne fra Nefeskov altså også med til at styrke argumentationen
omkring, at den lokale overgang fra nøgen til avnklædt byg skete nogenlunde omkring slutningen af førromersk jernalder.
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Fig. 4. Fordelingen af avnklædt byg og nøgenbyg i hus K1.

Fig. 5. Fordelingen af avnklædt byg og nøgenbyg i hus K2.
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Planterne
De dyrkede og indsamlede arter
Camelina sativa (L.) Crantz. Sæd-Dodder. Omkring 40.000 frø pr. plante.
Blomstrer juni-juli, frøene modnes august sammen med hørplanten. Er tæt
forbundet med Hørdyrkning, og frøene er olieholdige. (Frederiksen et al.
1950)
Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj.
Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg
2005)
Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde 30-80 cm. (Hansen 1993)
Secale cereale L. Almindelig Rug. Højde 50-150 cm. Højden har ændret
sig på grund af avling, se f.eks. Tvengsberg 1995. (Hansen 1993)
Triticum cf. dicoccum L. Hvede cf. Emmer. Højde 90-120 cm. (Hansen
1993)
Triticum cf. spelta L. Hvede cf. spelt. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993)
Identiﬁcerede planter
Calluna vulgaris (L.) Hull. Hedelyng. 20-60 cm, blomstrer augustseptember. Flerårig. Heder, klitheder, hedemoser, tørre dele af højmoser.
(Hansen 1993)
Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm),
gennemsnitlig omkring 3.100 frø pr. plante, dog frodige eksemplarer
helt op til 40.000 frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget
sommerannuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet
jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998,
Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt. 15-100 cm lange stængler, som
enten er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra
andre planter, omkring 140-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning
juli-september. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og
hør. Knyttet til kornmarkerne og forekommer almindeligt i vårsæd hvor
den er mest generende samt i hør, kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord,
ved bebyggelse. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950)
Plantago lanceolata L. Lancetbladet Vejbred. 10-40 cm (10-30 cm) langt
blomsterskaft, omkring 1.500 frø pr. plante, dog 15.000 på en stor plante.
Blomstrer maj-juni, frømodning august-oktober. Flerårig. Overdrev,
skrænter, marker, vedvarende græsmarker og ruderater. (Frederiksen et al.
1950, Hansen 1993)
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Cf. Rumex acetosella L. Rødknæ. 15-30 cm høj, omkring 1.000 frø pr.
plante. Flerårig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i
alle afgrøder på magre kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder.
Grå klit, strandoverdrev, sandede overdrev og vedvarende græsmarker,
vejkanter, skovrydninger, agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993,
Jessen & Lind 1922)
Spergula arvensis L. Alm. Spergel. 10-40 cm (10-30 cm) høj. Omkring
3.200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene
spirer både forår og efterår, men de efterårsspirende fryser som regel bort
om vinteren og kan kun overleve meget milde vintre. Kan optræde uhyre
talrigt i vårsædsmarker, især på lette kalktrængende jorder. Værdsat i
stubmark som foder til fårene. Nærringsfattig bund, agerjord, vejkanter,
ruderater, grusgrave, dyrket på hede-egnene (Brøndegaard 1979;
Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Jessen & Lind 1922)
Svært adskillelige planter
Avena fatua L. Flyvehavre. 50-120 cm (30-150 cm) høje, omkring 450
frø (250 frø) pr. plante. Blomstring og frømodning juni-august. I reglen
sommerannuel, frøene spirer overvejende om foråret sammen med kornet.
Optræder mest ondartet i vårsædmarken, kan reducere udbyttet med op til
50%. Kornmarker, vejkanter og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et
al. 1950, Hansen 1993, Høst 1982)
og
Avena sativa L. Almindelig Havre. 60-120 cm høj. Optræder ofte sammen
med Flyvehavre. (Hansen 1993)
Persicaria maculosa L. Ferskenbladet Pileurt. 25-60 cm høj, omkring
200-800 frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent
sommerannuel (kan også forekomme i vintersæd, Melander 1998).
Forholder sig som Persicaria lapathifolium. Agerjord, ofte vandlidende,
ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
og
Persicaria lapathifolia L. Blegbladet Pileurt. 30-60 cm (25-80 cm) høj,
omkring 800-850 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september.
Udpræget sommerannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden,
især i lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme meget
talrigt, kan også forekomme i vintersæden. (Melander 1998, Frederiksen
et al. 1950, Hansen 1993)
Usikker bestemmelse
Cf. Danthonia decumbens (L.) Bernh. Tandbælg 105-301 cm høj,
blomstrer juni-juli. Hedemoser og fugtige heder samt overdrev, morbund i
skove, langs stier. (Hansen 1993)
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Cf. Rubus. Cf. klynger.
Cf. Rumex acetosella L. Rødknæ. 15-30 cm høj, omkring 1.000 frø pr.
plante. Flerårig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i
alle afgrøder på magre kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder.
Grå klit, strandoverdrev, sandede overdrev og vedvarende græsmarker,
vejkanter, skovrydninger, agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993,
Jessen & Lind 1922)
Cf. Scirpus. Cf. kogleaks
Planter identiﬁceret til slægt eller familie
Bromus sp. Hejre sp.
Carex sp. Star sp.
Caryopfyllaceae. Nellikefamilien
Cerastium sp. Hønsetarm sp.
Chenopodium sp. Gåsefod sp.
Fabaceae. Ærteblomstfamilien.
Poaceae sp. Græsser sp.
Potentilla sp. Potentil sp.
Silene sp. Limurt sp.
Vicia sp. Vikke sp.
Viola sp. Viol sp.
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Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling fremlægger
resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk
genstandsmateriale.
Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig
tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser,
vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter
samt arkæozoologiske undersøgelser.
Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks.
besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af
konserveringsteknisk karakter.
Alle rapporterne kan downloades fra Moesgård Museums hjemmeside
www.moesmus.dk. Eftertryk med kildeangivelse tilladt.
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