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Indledning
I sommeren 2009 gennemførte Herning Museum en udgravning ved Røn-
kilde (HEM 4880)1 sydøst for Bording, som er beliggende mellem Herning 
og Silkeborg, som en del af udgravningerne i forbindelse med etableringen 
af Silkeborg-Herning-motorvejen. Udgravningen blev ledet af museumsin-
spektør Martin Winther Olesen. På lokaliteten blev udgravet en overpløjet 
gravhøj sandsynligvis fra enkeltgravskulturen, bopladsspor herunder jern-
udvindingsovne fra yngre jernalder samt et system af skyttegrave fra nyere 
tid. Jernudvindingsovnene har en hovedkoncentration bestående af 26 ovne, 
mens yderligere otte ovne ligger spredt på lokaliteten (figur 1)(Olesen 2009). 
I forbindelse med udgravningen blev der udtaget en række jordprøver til 
makrofossilanalyse, bl.a. fra jernudvindingsovnene.

Prøvebehandling
Prøverne blev indledningsvis floteret af Herning Museum på egen flote-
ringsmaskine. Floteringsanlægget består af et anlæg, hvor der tilføres vand 
gennem flere dyser nederst på en skråtstillet sliske, hvor også jordprøven 
påhældes.

Efterhånden som vandstanden stiger, frigøres elementer i jordprøven, der 
er lettere end vandet, såsom forkullede planterester, og flyder til sidst ud 
over den øverste ende af slisken, hvor de opfanges i et stofnet med maske-
størrelser på ca. 0,25 mm. Floteringsprøven i stofnettet tørres og er nu klar 
til gennemsyn, mens den tunge floteringsrest, der ligger tilbage i floterings-
maskinen efter den afsluttede flotering, kan soldes.

Efter den afsluttede flotering af prøverne fra Rønkilde blev disse tørret og 
sendt til Moesgård Museums Konserverings- og naturvidenskabelige afde-
ling til videre behandling.

1 HEM 4880, Rønkilde (FHM 4296/762). Bording sogn, Hammerum herred, Ikast-Brande 
kommune, Region Midtjylland. Sted-nr. 180304-159. UTM: 519273/6220874 Zone 32
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”Det kursoriske gennemsyn”
Efter modtagelsen på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moes-
gaard Museum blev prøverne ikke underkastet det sædvanlige kursoriske 
gennemsyn, hvor floteringsprøverne bliver kursorisk gennemset for at vur-
dere deres indhold af forkullede kornkerner og andre elementer. I stedet 
blev der udført en indledende vedanatomisk analyse, hvor prøvernes ind-
hold af trækul, forkullet korn/halm og forkullede lyngkviste og deres indbyr-
des forhold blev vurderet (figur 2 – se desuden nedenfor). Desuden blev en 
del af trækullet bestemt for at vurdere hvilken type træ, der var typisk for de 
enkelte ovne både med hensyn til art og størrelse af træstykkerne.

På baggrund af den indledende vedanatomiske analyses fund af forkul-
lede korn og frø i seks af prøverne blev det besluttet at lave en egentlig ana-
lyse af disse prøver.

Gennemgang af de analyserede prøver
Der er stor forskel på, hvor mange forkullede kornkerner/ukrudtsfrø de 
seks prøver indeholder (tabel 1). x19 og x103 indeholder kun henholdsvis 
1 bygkerne (Hordeum vulgare sp.) og 2 kornfragmenter. x103 indeholder til 
gengæld en del lyngstængler med knop. De øvrige fire prøver indeholder lidt 
flere makrofossiler, men da mængden spænder fra tre til 45 hele kornkerner 
plus eventuelt aksled, kornfragmenter og ukrudtsfrø, er materialet ikke stort 
i nogle af prøverne (tabel 1 og figur 3).

x66 er den største prøve og er domineret af rug (Secale cereale)(figur 3 og 
tabel 1), som findes i form af både kerner og aksled. Her ud over findes en 
bygkerne (Hordeum vulgare sp.) og fire havrekerner (Avena sp.). Det kan des-
værre ikke afgøres, om der er tale om dyrket havre eller flyve-havre, da kun 
kernerne er bevaret, og de to arters kerner kan ikke adskilles. Denne prøve 
indeholder også forholdsvis mange ukrudtsfrø, som næsten alle stammer 
fra typiske markukrudtsplanter som hejre (Bromus sp.), hvidmelet gåsefod 
(Chenopodium album), mulig almindelig rajgræs (cf. Lolium perenne) og bleg/
fersken-pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia). Endelig findes der også en 
del halmstrå og lyngstængler.

De tre resterende prøver er dominerede af byg (Hordeum vulgare sp.), 
hvoraf noget kan bestemmes som avnklædt byg (Hordeum vulgare var. 
vulgare)(figur 3 og tabel 1), men denne dominans skal tages med et stort 
gran salt, da der kun er meget lidt materiale i prøverne. Her ud over blev 
der fundet én rugkerne i både x71 og x90, ligesom disse to prøver også in-
deholdt enkelte ukrudtsfrø, hvoraf x90’s stammer fra typiske markukrudts-
planter (tabel1).

Bortset fra x19 så indeholder alle prøverne også kornfragmenter, men da 
det ikke umiddelbart er muligt at vide, hvor mange kornkerner de repræsen-
terer, kan de ikke inddrages i statistikken.

Som det fremgår af figur 3, så giver prøverne forskellige indtryk af ov-
nene. x103 er helt domineret af lyng, da dette er den eneste prøve, hvor der 
blev fundet en større mængde knopper/stængler med knopper fra mulig he-
delyng. Der blev dog også fundet lyngstængler i fire af de øvrige fem prøver. 
De øvrige ovne fordeler sig med én rug-ovn og fire byg-ovne2. Denne opde-
ling i rug- og byg-ovne kendes også fra Drengsted og Snorup, men på disse 
lokaliteter er der dog tale om rene korn-/halmovne (Mikkelsen 2003), mens 

2 Igen skal der dog tages forbehold for de få makrofossiler i prøverne, der kan give et misvisende 
billede
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ovnene er meget mere blandede med hensyn til materialevalg på Rønkilde.
Denne variation fremgår også tydeligt af figur 2, som er udarbejdet på 

baggrund af de indledende vedanatomiske analyser. Ud fra beskrivelsen af 
prøverne, der er foretaget af Peter Hambro Mikkelsen, ph.d., er mængden 
af de forskellige materialer – korn/halm, lyng og træ – forsøgt kvantificeret. 
Idet fuldstændig dominans af en materialetype giver værdien 3 til denne 
type, mens en ligelig fordeling mellem de tre typer giver hver type værdien 
1, hvilket giver en samlet værdi på 3. Skæve fordelinger er subjektivt tildelt 
ud fra beskrivelserne, men den samlede værdi er altid 33. Fordelingen af 
ovntyper viser en klar overvægt af ovne, hvor lyng (Calluna vulgaris) er alt-
dominerende, mens fem ovne kan betegnes som træ-ovne, og kun én ovn 
er en ”ren” korn-/halm-ovn (figur 2). Andre ovne er en blanding af to eller 
alle tre typer materiale (figur 2). Umiddelbart ser der ikke ud til at være en 
speciel fordeling af de forskellige ovntyper indenfor lokaliteten, da de findes 
spredt mellem hinanden.

Sammensætningen af ovnene og materialerne i ovnene viser, at man i høj 
grad har brugt, hvad man havde som bundprop i ovnene på denne lokalitet, 
og at man ikke har været bange for at lave kombinationer af materialerne, 
hvis det var nødvendigt. Hvorfor der så har været denne forskelligartethed, 
er en helt anden sag, som der kan være mange forklaringer på. Kan mate-
rialevalget have været afhængigt af årstiden? Er der en tidsmæssig forskel i 
materialevalget? Har de forskellige materialer forskellige egenskaber, som 
kunne udnyttes i forbindelse med jernudvindingen? Eller har én type mate-
riale egnet sig bedst, og det så kun har været, hvis denne type ikke har været 
til rådighed, at man har brugt en af de andre typer? Eller har man bare taget, 
hvad man havde indenfor rækkevidde? Spørgsmålet kan ikke umiddelbart 
besvares, men det er tydeligt, at lyngovnene har domineret, hvilket tyder på, 
at lyng har været en nemt tilgængelig ressource på lokaliteten.

Afslutning
Kombinationen af en indledende vedanatomisk analyse og en arkæobota-
nisk analyse af makrofossilerne viser tydeligt variationen indenfor materiale-
valget i bundpropperne i jernudvindingsovnene på lokaliteten. Det er måske 
ikke så overraskende, at bundproppen kan bestå af lyngstængler, træ eller 
halm, hvilket også kendes fra andre lokaliteter, men det er interessant, at de 
forskellige typer kan indgå i samme ovn, og at alle tre typer findes på samme 
lokalitet. Så på trods af at der ikke fandtes mange makrofossiler i form af 
forkullede korn og frø i prøverne, så giver prøverne fra jernudvindingsov-
nene alligevel et indblik i ressourceudnyttelsen på lokaliteten og særligt i 
opbygningen af jernudvindingsovnene.

Sammen med analyserne af tre arkæobotaniske prøver fra jernudvin-
dingsovne fra den nærliggende lokalitet HEM 4849, Pårup Vest, hvor både 
lyng og halm også er i brug som propper i ovnene (Andreasen 2012), er 
HEM 4880, Rønkilde med til at kaste lys over den lokale jernudvindings-
produktion og materialevalget i forbindelse med denne.

3 Enkelte ovne er endnu ikke blevet underkastet den indledende vedanatomiske analyse, hvilket 
betyder, at de ikke er med i denne analyse



7

Litteratur
Andreasen, Marianne Høyem 2012: HEM 4849, Pårup Vest (FHM 

4692/1025). Arkæobotanisk analyse af tre jernudvindingsovne fra ældre ger-
mansk jernalder. Moesgaards Konserverings- og Naturvidenskabelige Rapporter 
4/2012

Mikkelsen, Peter Hambro 2003: Agerbruget. I: Peter Hambro Mikkelsen 
& Lars Chr. Nørbach: Drengsted. Bebyggelse, jernproduktion og agerbrug i yngre 
romersk og ældre germansk jernalder. Agerbruget. Højbjerg

Olesen, Martin Winther 2009: HEM 4880 Rønkilde I, Bording sogn. Byg-
herrerapport. Herning Museums udgravning af bopladsspor fra yngre jernalder 
med jernudvinding og gravhøj fra enkeltgravskulturen i juni 2009

Planterne

De dyrkede og indsamlede arter
Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Høj-
den kan have ændret sig på grund af avling (Mossberg & Stenberg 2005)
Secale cereale L. Almindelig Rug. Højde 50-150 cm. Højden har ændret sig 
på grund af avling, se f.eks. Tvengsberg 1995 (Hansen 1993)

Identificerede planter
Calluna vulgaris (L.) Hull. Hedelyng. 20-60 cm, blomstrer august-september. 
Flerårig. Heder, klitheder, hedemoser, tørre dele af højmoser (Hansen 1993)
Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), gen-
nemsnitlig omkring 3.100 frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt op til 
40.000 frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget sommeran-
nuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet jord, om-
kring bebyggelse, agerjord og ruderater (Frederiksen et al. 1950; Hansen 
1993; Jessen & Lind 1922; Melander 1998)

Svært adskillelige planter
Persicaria maculosa L. Ferskenbladet Pileurt. 25-60 cm høj. Omkring 200-
800 frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommeran-
nuel (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. Om-
kring 800-850 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Ud-
præget 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 (Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; 
Melander 1998)

Usikker bestemmelse
Cf. Lolium perenne L. Almindelig Rajgræs. 20-50 cm. Blomstrer juni-august. 
Op mod 150 frø pr. plante. Flerårig plante. Varierende frøstørrelse, 2,85 til 
3,52 mm lange og 1,03 til 1,35 bredde. Navnet Rajgræs er fra det engelske 
Ryegrass eller Raygrass som betyder ruggræs. I det 18. og 19. århundrede 
blev Rajgræs importeret fra England til dyrkningsformål. Pga. domesticerin-
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gen og hybridicering er plantens naturlige karakteristika antagelig ændret4. 
Vejkanter, overdrev, enge, vedvarende græsmarker (Hansen 1993; Helbæk 
1958: Jessen & Lind 1922; Melander 1998)

Planter identificeret til slægt eller familie
Avena sp. Havre sp.
Cerealia Korn
Poaceae Græsfamilien
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4 Mundtlig meddelelse ved museumsinspektør D. Robinson, NNU.
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x-nr 19 66 71 90 103 106 x-nr

Prøvestørrelse ml 5 250 80 10 60 40 Prøvestørrelse ml

Avena sp. 4 Havre

Hordeum vulgare var. vulgare 1 13 4 1 Avnklædt byg

Hordeum vulgare sp. 1 18 5 2 Byg

Secale cereale 40 1 Rug

cf. Secale cereale 1 cf. Rug

Secale cereale aksled (antal 
aks/antal led)

4/11 Rug aksled (antal aks/antal 
aksled)

Cerealia indet 3 Korn

Cerealia indet fragment 18 40 13 2 2 Kornfragment

Calluna vulgaris blade 3 Hedelyng blade

cf. Calluna vulgaris blomst 4 cf. Hedelyng blomst

cf. Calluna vulgaris knop/stæn-
gel m. knop

48 3 cf. Hedelyng knop/stængler m. 
knop

Bromus sp. 4 4 Hejre

Chenopodium album 2 7 Hvidmelet Gåsefod

cf. Lolium perenne 4 cf. Almindelig rajgræs

Persicaria maculosa/lapathifolia 3 Fersken- / Bleg pileurt

Poaceae 3 1 Græs

Indet 7 1 Ubestemmelig

Trækul x xxxxx xxx xx xxx xx Trækul

Bemærkninger Enkelte 
halm-
strå. 
Slagge-
dråber

En del 
lyng-
stæng-
ler og 
halm-
strå 
inkl. 
rødder. 
Slagge-
dråber

En del 
lyngstæng-
ler og 
halmstrå. 
Uforkullede 
klumper af 
lyng-blade. 
Slaggedrå-
ber

En del 
lyng-
stæng-
ler. 
Slagge-
dråber

En del 
lyng-
stæng-
ler. 
Slagge-
dråber

Få 
lyng-
stæng-
ler og 
halm-
strå. 
Slagge-
dråber

Bemærkninger

Tabel 1. Analyse af floteringsprøverne fra HEM 4880, Rønkilde. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor 
x er mindst, og xxxxx er størst
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