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Indledning
Formålet med forskningsprojektets arkæobotaniske del var at forsøge at afdække, om der ﬁndes korn eller mulige indsamlede planter i materialet fra
Kainsbakke (DJM 1900) og Kirial Bro (DJM 1930), som begge kan dateres
til den Grubekeramiske kultur.
I forbindelse med både de arkæobotaniske og de zoo-arkæologiske analyser skulle egnet materiale til 14C-analyser også identiﬁceres og udtages
for at bekræfte pladsernes datering og sikre mod eventuel forurening i det
arkæobotaniske materiale.

Materialet
Det arkæobotaniske materiale er som nævnt fra de to grubekeramiske lokaliteter DJM 1900, Kainsbakke og DJM 1930, Kirial Bro, der begge er
udgravet af det daværende Djurslands Museum, nu Museum Østjylland.
Den store bopladsgrube A47 på Kainsbakke, hvorfra det arkæobotaniske
materiale stammer, er udgravet af to omgange, idet gruben blev efterladt
halvt udgravet i 1982. I efteråret 2002 og foråret 2003 blev resten af gruben
udgravet, og der blev i den forbindelse udtaget systematiske jordprøver i en
lang række udvalgte felter i grubens lag. Det er et udvalg af disse prøver,
som indgår i dette forskningsprojekt.
Kirial Bro er udgravet af ﬂere omgange, idet der blev lavet et prøvehul på
4x4 m i 1981, mens der blev foretaget en større forundersøgelse i 1987 og
en egentlig udgravning i 1988. Det arkæobotaniske materiale, der indgår i
dette projekt, stammer fra et affaldslag, der kan betragtes som en form for
neolitisk køkkenmødding. Også fra denne lokalitet er et udvalg af makrofossilprøverne analyseret.
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Prøvebehandling
Alle prøverne blev indledningsvis tørret og ﬂoteret af stud.mag. Gry Fosgrau Byrgesen og Mette Ramsgaard på Moesgård Museums ﬂoteringsanlæg. I dette anlæg 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 maskestørrelser på godt 0,25 mm. Floteringsprøven i stofnettet tørres og er nu klar til
gennemsyn. Den tunge ﬂoteringsrest, der ligger tilbage i ﬂoteringsmaskinen
efter den afsluttede ﬂotering, blev soldet i 0,5 mm sold, da den skulle gennemses for små knogler i forbindelse med de zoo-arkæologiske analyser,
hvorefter den blev tørret og sendt vider til analyse.

De arkæobotaniske analyser
Det var oprindeligt planen, at prøverne fra Kainsbakke og Kirial Bro i første
omgang skulle underkastes et såkaldt kursorisk gennemsyn, hvor en lille
mængde af prøven gennemses under et mikroskop med op til 40 ganges
forstørrelse for at vurdere prøvens potentiale og indhold af makrofossiler.
Imidlertid viste det sig efter endt ﬂotering, at prøverne fra Kainsbakke
indeholdt så store mængder knust muslingeskal, at et kursorisk gennemsyn
ikke ville føre til et realistisk billede af prøvernes indhold af makrofossiler.
Samtidigt indeholdt prøverne fra Kirial Bro så lidt materiale, at det var mere
formålstjenesteligt at slå det kursoriske gennemsyn sammen med en egentlig analyse af prøverne.
Det blev derfor besluttet at springe det kursoriske gennemsyn over og gå
direkte i gang med de egentlige analyser af makrofossilerne, hvor alt materialet i prøverne blev gennemset, og eventuelle makrofossiler blev forsøgt
bestemt.
Til analysen blev anvendt en Nikon stereolup med op til 40 ganges forstørrelse. I forbindelse med bestemmelsen af korn og frø blev afdelingens
referencesamling og diverse opslagsværker anvendt.

Kainsbakke
Der blev analyseret 22 prøver fra grube A47 fra Kainsbakke (tabel 1 og 2)
med et meget overraskende resultat. Prøverne blev udtaget fra top til bund
i gravelag I-X og så nær grubens midte som muligt for at følge den mest
regulære lagfølge. Gruben var fyldt op med skaller fra mollusker, især østers,
iblandet knogledele fra pattedyr, (heriblandt også menneske), fugle og ﬁsk.
Der var ikke meget regulært jord iblandet -kun i de nederste lag, IX og
X. Det stærkt skalblandede lag kan være sammensat af ﬂere opfyldninger,
som er vanskelige at adskille under udgravningen. Prøverne x4403, x4439,
x4540, x4552, x4554, x5474, x5478 og x4643 kan stamme fra samme opfyldning øverst i gruben. Prøverne x4960, x5031 og x5652 er fra skallaget
herunder med rigtig mange knogler. X5103, x5119, x5120 og x5485 er fra
nedre halvdel af gruben, et skallag med færre knogler. Endelig er x5492 fra
et forholdsvis mørkt lag – måske med meget humus fra de nederste lag inden undergrund. Der er ingen synlige typologiske/kronologiske forskelle på
lagene (mundtlig meddelelse Lisbeth Wincentz, Museum Østjylland). At
der dog alligevel kan være en tidsmæssig forskel mellem lagene antyder de
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Figur 1. Antal prøver henholdsvis med og uden
fund af forkullede kornkerner/-fragmenter fra
DJM 1900, Kainsbakke

Figur 2. Procentvis fordeling af prøver henholdsvis
med og uden fund af forkullede kornkerner/-fragmenter fra DJM 1900, Kainsbakke

Figur 3. Fordelingen af forkullede korn, kornfragmenter, mulige indsamlede planter, ukrudtsfrø og
muligt frugtkød i prøverne fra DJM 1900, Kainsbakke

oprindelige 14C dateringer (Rasmussen, L. & J. Richter 1991, s. 16-18). Prøverne var meget forskellige i størrelse, idet de oprindelige jordprøver inden
ﬂotering varierede fra 0,1 liter til 22 liter. Deres indhold var også meget
varierende, idet hovedparten af prøverne fortrinsvis bestod af fragmenter fra
muslingeskaller, mens enkelte prøver kun indeholdt en smule skalfragmenter. Trækulsmængden var også stærkt svingende fra lidt til meget trækul.
Det absolut mest interessante ved prøverne var dog, at 14 ud af de 22 prøver indeholdt forkullede kornkerner, hvedeavnbaser og/eller kornfragmenter (ﬁgur 1 & tabel 1 og 2). Det vil sige, at 62 % af prøverne indeholdt korn
(ﬁgur 2). Der er dog aldrig tale om overvældende mængder korn i prøverne,
idet antallet varierer fra ét kornfragment til seks kornkerner/-avnbaser (ﬁgur
3 & tabel 2), men da der hidtil kun er fundet tre kornindtryk i keramik fra
Grubekeramisk kultur og ingen forkullede korn i Danmark (Iversen 2010,
s. 15; Rasmussen, U. 2000, s. 92-95)1, er der tale om helt enestående fund
på trods af deres forholdsvis ringe antal.
Kornkernerne kunne bestemmes som henholdsvis byg (Hordeum vulgare
sp.) og hvede (Triticum sp.), hvoraf en kunne bestemmes som emmer/spelt
(Triticum dicoccum/spelta). Desværre kunne tre kornkerner ikke bestemmes
1

Der er desuden ﬂere eksempler på både kornindtryk fra svenske grubekeramiske
lokaliteter (Rasmussen 2000, s.94-95)
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Figur 4. Fordelingen af kornsorter i prøverne fra DJM 1900, Kainsbakke
Figur 5. De vigtigste dele af dækket hvede (enkorn, emmer og spelt).
Med rødt er markeret hvedekernerne,
mens avnbase og avner er markeret
med blåt og grønt (efter: Jacomet et al
2006, s. 28)

på grund af deres dårlige bevaringstilstand, ligesom de 12 kornfragmenter
heller ikke kunne bestemmes til sort (ﬁgur 4 & tabel 2). Der blev også fundet to hele hvedeavnbaser, hvilket betyder, at det svarer til ﬁre hvedekerner
(ﬁgur 5). Den ene af avnbaserne stammede muligvis fra emmer (Triticum cf.
dicoccum) (tabel 2). I alt kunne 16 kornkerner/-avnbaser bestemmes til sort,
hvilket er alt for få til at give et realistisk indblik i det reelle forhistoriske
forhold mellem de to kornsorter, og alt for få til at forsøge at lave statistiske
analyser. Men ses der på den faktuelle fordelingen mellem de to kornsorter
uden at tolke på betydningen, så kan syv kornkerner bestemmes som byg,
mens fem kornkerner og de to avnbaser, der svarer til ﬁre kornkerner, giver i
alt hvad der svarer til ni kornkerner, der kan bestemmes som hvede (tabel 2
og ﬁgur 6). Begge sorter kendes fra både Tragtbæger- og Enkeltsgravskulturen, hvor byg oftest ﬁndes som nøgen byg, mens hveden oftest stammer fra
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Figur 6. Fordelingen af henholdsvis
hvedekerner og –avnbaser, hvor én hel
avnbase tæller som to hvedekerner (se
ﬁgur 5)

emmer, hvilket sandsynligvis også er tilfældet med de her fundne korn, men
det kan ikke afgøres med sikkerhed, da de ﬂeste kornkerner er for dårligt
bevaret til en underartsbestemmelse. Der ser dermed ikke ud til at være forskelle mellem de kornsorter, der blev fundet på Kainsbakke (med forbehold
for kornets ringe antal), og hvad der kendes fra henholdsvis Tragtbæger- og
Enkeltgravskultur, som den Grubekeramiske kultur er samtidig med.
Foruden kornet blev der også fundet spor efter mulig indsamling i ﬁre
prøver i form af fragmenter af forkullede hasselnøddeskaller (Corylus avellana), mens tre prøver indeholdt makrofossiler, som muligvis kan tolkes som
frugtkød (ﬁgur 3 og tabel 2). I prøverne fra Kainsbakke er der således spor
efter såvel dyrkede som indsamlede planter.
Til gengæld er der kun fundet ganske få forkullede ukrudtsfrø i prøverne
i form af frø fra ærteblomstfamilien (Fabaceae) og bleg-/fersken pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolium)(ﬁgur 3 og tabel 2). På den anden side er der
i nogle prøver observeret mange uforkullede frø fra ﬂere forskellige arter
(tabel 1). Umiddelbart må det antages, at disse frø er moderne, men deres
antal og udseende gør, at der vil blive gjort forsøg på at få frøene 14C-dateret
for at få fastslået deres alder, og om de skal indgå i forståelsen af det arkæobotaiske materiale fra Kainsbakke.
Af øvrige fund i forbindelse med den arkæobotaniske analyse skal nævnes
små snegle, små ubrændte knogler og slagge fra organisk materiale i en stor
del af prøverne (tabel 1).
En tolkning af fundene fra Kainsbakke ﬁndes under diskussionsafsnittet.

Kirial Bro
Som det fremgår af tabel 3, blev der analyseret ni prøver fra Kirial Bro, som
alle, bortset fra én, stammer fra det afgrænsede kulturlag, hvori var blandet
østers- og andre skaller. Den ene undtagelse, x274 er fra kulturlaget under
det skalblandede lag og kan derfor være ældre end grubekeramisk kultur.
Alle prøverne var ganske små, idet de oprindeligt kun indeholdt mellem
0,25 og 1 liter jord inden ﬂoteringen. Efter ﬂoteringen viste det sig, at prøverne hovedsageligt bestod af fragmenter fra muslingeskaller, enkelte små
snegle samt en smule forkullet materiale i form af trækul.
I og med at prøverne stammer fra en grubekeramisk kontekst virker det
måske ikke umiddelbart så overraskende, at der ikke fandtes korn i prøverne. Imidlertid er det bemærkelsesværdigt, at der heller ikke blev fundet spor
efter indsamlede planter/frø/nødder mm., hvis der er tale om et almindeligt
bopladsaffaldslag, da man i et sådant lag må formode, at der er mulighed for
at ﬁnde husholdningsaffald, som rester efter mad eller affald fra madlavningen. Dette er dog ikke tilfældet i forbindelse med plantematerialet i Kirial
Bro. I den forbindelse skal det nævnes, at det zooarkæologiske materiale,
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der blev fundet i ﬂoteringsresten ikke viste spor efter ildpåvirkning.
Disse faktorer, manglende makrofossiler, meget lidt trækul og ingen ildspåvirkning af det zooarkæologiske materiale, peger i retning af, at affaldslaget ikke udgøres af ”almindeligt” husholdningsaffald, som madrester (bortset fra skaller), affald fra madlavningen og udrydning af ildsteder mm.. Hvis
dette er tilfældet, vil der ikke ﬁndes makrofossiler hverken i form af korn
eller indsamlede planter i laget, da sådanne oftest vil ﬁndes i ”almindeligt”
husholdningsaffald, eller alternativt i en kontekst, hvor de har været udsat
for ildspåvirkning. Hvis laget ved Kirial Bro udgøres af en helt anden form
for affald, vil dette forklare, hvorfor der ikke ﬁndes makrofossiler og kun
ganske lidt trækul i prøverne, selvom både korn og indsamlede planter teoretisk kan have indgået som en del af lokalitetens økonomi.
Det er selvfølgeligt også muligt, at hverken korn eller indsamlede planter
har indgået som en del af bopladsens økonomi, og at dette er forklaringen
på, at der ikke ﬁndes makrofossiler i ﬂoteringsprøverne. Det forekommer
dog ikke videre sandsynligt, at indsamling ikke har udgjort en del af økonomien i den Grubekeramisk kultur, som jo betragtes som en jæger-/samlerkultur med et indslag af landbrug (Iversen 2010, s. 15; Rasmussen, U. 2000,
s. 92-95).
En væsentlig årsag til de manglende makrofossiler er sandsynligvis, at
prøverne er meget små, og at der dermed ikke er gennemset nok materiale
til, at de få spor efter dyrkede og indsamlede arter er dukket op i prøverne.
For som det ses af prøverne fra Kainsbakke skal der gennemses store mængder materiale for, at korn og indsamlede planter dukker op i prøverne.
Hvilken af de tre muligheder der er den mest sandsynlige eller om der
er en helt fjerde forklaring kan ikke umiddelbart afgøres, men analyser af
større mængder jord fra lokaliteten kan måske være med til at kaste lys over
dette spørgsmål.

Diskussion
Tilbage står så spørgsmålet, om de 32 kornkerner, -fragmenter og avnbaser
fra grube A47 fra Kainsbakke kan ses som et udtryk for, at grubekeramikerne også dyrkede agerbrug som en del af deres varierede økonomi?2 Dette har
hidtil været tvivlsomt på grund af manglen på forkullede korn i grubekeramisk sammenhæng – dog nævner Iversen, at der kan have indgået en smule
agerbrug i økonomien ud fra andre fund (2010, s.15), men spørgsmålet er,
om denne mangel på korn er reel eller skyldes andre faktorer? I andre forhistoriske perioder ﬁndes de større kornfund ofte i forbindelse med husene - i
stolpehullerne eller de såkaldte affaldsgruber i tilknytning til bopladserne3.
Fra Grubekeramisk kultur kendes kun gruber og kulturlag, mens der for
eksempel endnu ikke er fundet huskonstruktioner (Iversen 2010, s.11). Så
kan de hidtil manglende grubekeramiske korn skyldes, at de kornførende
kontekster endnu ikke er fundet og udgravet? Ville billedet se anderledes ud,
hvis der blev udgravet huse fra kulturen? Eventuelt med ildsteder?
Hertil kan indvendes, at der er udgravet gruber fra Grubekeramisk kultur
2

Der skal tages forbehold for, at kornkernerne endnu ikke er dateret og derfor i
princippet kan være ældre eller yngre forurening. Dette forbehold forsøges dog
elimineret ved at få 14C-dateret noget af kornet i forbindelse med dette projekt. Resultatet
af disse dateringer forligger endnu ikke.
3
Der er dog også andre muligheder som for eksempel religiøse handlinger (ofre), ovne
og nedbrændte strukturer.
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– bl.a. på Kainsbakke – men her er der jo rent faktisk også dukket korn op
i de herværende analyser. Det tyder dermed på, at den hidtidige mangel på
korn skyldes, at der simpelthen ikke er gennemset tilstrækkeligt materiale,
idet de arkæobotaniske analyser fra Kainsbakke med al tydelighed viser, at
det er nødvendigt at gennemse endog meget store mængder jord/materiale
for at ﬁnde ganske få korn. Et oplagt spørgsmål er, hvorfor der så skal gennemses så store mængder materiale i forhold til andre forhistoriske perioders
gruber? For det første skal der gøres opmærksom på, at det langt fra er alle
gruber fra andre perioder, der indeholder korn, så hvis alle grubekeramiske
gruber ikke indeholder korn, så er der intet usædvanligt i det. For det andet
så er ”problemet” med A47 fra Kainsbakke, at den indeholdt så meget andet
velbevaret materiale, som ikke ﬁndes i ”normale” bopladsgruber fra andre
perioder. A47 indeholdt nemlig en stor mængde muslingeskaller, som har
medført, at en stor mængde knogler er bevaret. Desuden indeholdt den en
stor mængde ﬂintredskaber og keramik (Rasmussen, L.W. 1991). Sådanne
bevaringsforhold og fund er fantastiske, men betyder samtidigt, at små fund
som forkullede korn nemt ”drukner”. Forkullede korn er meget nemmere
at ﬁnde eller opkoncentrere, hvis bevaringsforholdene er dårligere, så der
kun ﬁndes forkullet materiale og jord i en grube. I anlæg fra Grubekeramisk
kultur ser det ud til, at der for det første skal ﬂoteres store mængder jord, da
jorden indeholder meget andet materiale end forkullet materiale, og for det
andet skal der gennemses meget materiale i ﬂoteringsprøven.
Det ser dermed ud som om, at korn var kendt i den grubekeramiske økonomi, men var agerbruget så også en integreret del af den Grubekeramiske
kulturs økonomi, eller indgik kornet fra Kainsbakke i en udveksling mellem
den Grubekeramiske kultur og den samtidig agerbrugskultur? Med andre
ord er kornet dyrket på stedet? Sædvanligvis er antagelsen, at det forhistoriske korn blev dyrket på den lokalitet, hvor den er fundet, da langdistancehandel eller -udveksling af korn ikke foregik i større stil i forhistorisk tid,
men først kom i stand i vikingetiden, hvor rugfundet fra Fyrkat er det første
sikre tegn på korn importeret fra fjerntliggende områder (Helbæk 1970, s.
288-291; 1974; Robinson, Mikkelsen & Malmros 2009, s. 131). Men i princippet kan der sagtens have forekommet udveksling af korn med naboen,
uden at det umiddelbart ville sætte sig spor i det arkæobotaniske materiale.
Den mest sikre måde at fastslå om kornet har været dyrket på stedet, er, hvis
der også bliver fundet kornaffald på lokaliteten i form af aksled, kornstrå,
avner mm. Men problemet er, at selv på meget kornholdige lokaliteter, hvor
der ikke er tvivl om, at kornet er dyrket på stedet, ﬁndes der sjældent denne
form for kornaffald. Dette kan skyldes, at affaldet bliver brugt som foder,
pudefyld, strøelse eller andre formål (Hillman 1984, s.4-6, ﬁg. 2-4; Robinson 2000, s. 290-292; Robinson & Harrild 1999, s. 3), der gør, at det ikke
er bevaret til i dag. Der skal derfor et heldigt fund til for at ﬁnde kornaffald
i forhistorisk kontekst og i endnu højere grad i Grubekeramisk kontekst. I
den forbindelse kan de fundne hvedeavnbaser ikke ses som kornaffald og
dermed bevis på korndyrkning på stedet. Det skyldes, at emmer og spelt
tilhører de såkaldte dækkede hvedesorter, hvor avnerne sidder relativt godt
fast på kornene. Dækkede hvedesorter bliver traditionelt opbevaret som
utærskede små-aks, hvorfor avner og avnbaser vil følge med ved en eventuel
transport og først fjernes umiddelbart før brug (Hillman 1981, s.138 &
1984, s. 8 & 13; Robinson & Harild 1999, s.2).
Det fundne arkæobotaniske materiale fra Kainsbakke kan dermed ikke
umiddelbart vise med sikkerhed, at kornet har været dyrket på lokaliteten,
men det er på den anden side heller ikke muligt at afvise det. Forhåbentligt
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kan fremtidige fund være med til at løse dette problem enten ved fund af
store mængder korn eller ved fund af sikkert kornaffald.
Afslutningsvis er det på sin plads endnu engang at pointere, at denne undersøgelse har bragt ny viden om ressourceudnyttelsen indenfor en forhistorisk periode, der på mange måder er vanskelig at tyde. Man kan dermed håbe
på, at foreliggende resultat får betydning for de valgte udgravnings- og prøvetagningsstrategier i fremtidige udgravninger af Grubekeramiske lokaliteter.
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Planterne
De dyrkede og indsamlede arter
Corylus avellana Hasselnød. Busk, op til 10 m, oftest mangestammet. Martsapril. Næringsrig bund i lyse skove, skovbryn, krat og hegn. Almindelig dog
sjælden i Vestjylland (Hansen 1993)
Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg 2005)
Triticum dicoccum L. Emmer, Triticum spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm.
(Hansen 1993)

Svært adskillelige planter
Persicaria maculosa L. Fersken 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 lapathifolium L. Bleg-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)

Planter identiﬁceret til slægt eller familie
Fabaceae Ærteblomstfamilie

Litteraturliste
Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbekæmpelse. Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. København
Hansen, K. 1993: Dansk feltﬂora. 1. udgave, 6. oplag. København.Høst,
O. 1982: Danske Kulturplanter. DSR Forlag.
Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidensk. og mathem.
Afd., 8 Række, VIII. København.
Melander, B. 1998: Beskrivelse af ukrudtsplanterne. I: Ukrudtsbekæmpelse
i landbruget. Forskningscenter Flakkebjerg. Afdeling for Plantebeskyttelse.
3. udgave. pp 41-190.
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X-NR

EGNET?

Oprindeligt
ﬂoteret (liter)

KORN

FRØ

TRÆKUL

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

4403

Ja

2

1½

0

x

1 kaffeﬁlter. Emmer/spelt (kun det hele korn kan bestemmes). Små snegle. Enkelte ubrændte knogler. Få uforkullede aksled og frø. Mest skalfragmenter

4643

Nej

0,3

0

0

x

1 kaffeﬁlter. Små snegle. Mest skalfragmenter

4554

Ja

0,5

1

0

x

1 kaffeﬁlter. Byg. Små snegle. Enkelte ubrændte knogler.
Mest skalfragmenter

5650

Nej

0,5

1 cf. fragment

0*

x

1 kaffeﬁlter. * 1 uforkullet gåsefod. Små snegle. Små stykker
trækul. Få ubrændte knogler. Mest skalfragmenter

5474

Nej

5

0

0*

xx

4 kaffeﬁltre. *Mange uforkullede frø- bl.a. hvidmelet
gåsefod, rosen-familien, nellike-familien, snerle-pileurt og
vej-pileurt ( kun 1 ﬁlter udsorteret). Små snegle. Enkelte
ubrændte knogler. Enkelte lidt større stykker trækul. Lidt
uforkullet træ. Rav? Slagge fra organisk materiale. Mest
skalfragmenter

4540

Ja

1

2

2

xx

2 kaffeﬁltre. 1 hel hvedeavnbase + 1 indet kornkerne. 1 hasselnøddeskalsfragment + 1 muligt frugtkød? Små snegle.
Enkelte ubrændte knogler. Få større stykker trækul. Slagge
fra organisk materiale. Mest skalfragmenter

5103

Ja

2

1

2*

x

4 kaffeﬁltre. Cf. Byg. *2 indet forkullede frø + 1 uforkullet
hvidmelet gåsefod og 1 indet uforkullet frø. Små snegle.
Enkelte lidt større stykker trækul. Enkelte ubrændte knogler.
Mest skalfragmenter

5478

Ja

22

5

3*

xx

9 kaffeﬁltre. 2 hvede- + 2 bygkerner + 1 hel cf. Emmer-avnbase. 3 hasselnøddeskalsfragmenter. * rigtigt mange uforkullede frø - bl.a. hvidmelet gåsefod, snerle-pileurt, bleg-/
fersken pileurt, rosenfamilien og vej-pileurt samt uforkullede
strå? Små snegle. Enkelte ubrændte knogler. Enkelte større
stykker trækul. 10 slagger fra organisk materiale

5033

Nej

?

0

0

x

1 kaffeﬁlter. Få små stykker trækul

5652

Nej

?

0

0

x

1 kaffeﬁlter. Få små stykker trækul

5119

Nej

0,1

0

0

xx

1 kaffeﬁlter. Få små snegle. Få ubrændte knogler. Få lidt
større stykker trækul

4552

Ja

?

1

0

x

“Skår med indhold” 1 kaffeﬁlter. Cf. Byg. 3 slagge fra organisk materiale. Små snegle. Få ubrændte knogler. Enkelte
større stykker trækul

4439

Nej

0,1

0

0

x

1 kaffeﬁlter. Få små stykker trækul. Mest skalfragmenter

5492

Nej

4

0

0*

xxxx

3 kaffeﬁltre. 1 forkullet muse-ekskrement. *Nogle uforkullede frø - bl.a. hvidmelet gåsefod, rosenfamilien, snerlepileurt. Små snegle. Ubrændte knogler, Flere større stykker
trækul. Harpiks? Kun lidt skalfragmenter

4690

Nej

1

0

1

xx

1 kaffeﬁlter. Bleg-/fersken pileurt. Små snegle. Enkelte
større stykker trækul. Få ubrændte knogler. 5 slagger fra
organisk materiale. Mest skalfragmenter

5651

Ja

1

1

2

x

2 kaffeﬁltre. Byg. Hasselnøddeskalsfragment. 1 muligt
frugtkød? 1 uforkullet hvidmelet gåsefod. Små snegle. Få
ubrændte knogler. 3 slagger fra organisk materiale. Mest
skalfragmenter

4720

Ja

0,3

1+
2 fragmenter

0

x

1 kaffeﬁlter. 1 byg + 2 indet fragmenter. 1 uforkullet hvidmelet gåsefodsfragment. Små snegle. En del ubrændte
knogler. Få større stykker trækul. Mest skalfragmenter

5485

Ja

5

2 fragmenter

0*

x

2 kaffeﬁltre. 2 indet kornfragmenter. *4 uforkullede gåsefod
og 1 uforkullet valmue sp.Små snegle. Enkelte ubrændte
knogler. Enkelte større stykker trækul. 6 slagger fra organisk
materiale. Mest skalfragmenter

5031

Ja

5

3 fragmenter

2*

x

9 kaffeﬁltre. 3 indet kornfragmenter. 1 hasselnøddeskalsfragment + 1 cf. Ærteblomst-familie *3 uforkullede hvidmelet gåsefod + 1 uforkullet indet frø. Små snegle. Enkelte
ubrændte knogler. Få større stykker trækul. 24 slagger fra
organisk materiale. Mest skalfragmenter

Tabel 1. Resultatet af analysen af prøverne fra DJM 1900, Kainsbakke. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul,
hvor x er mindst, og xxxxx er størst. Tabel 1 fortsætter på den næste side
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X-NR

EGNET?

Oprindeligt
ﬂoteret (liter)

KORN

FRØ

TRÆKUL

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

4960

Ja

5

2+
3 fragmenter

0*

x

7 kaffeﬁltre. 1 hvede + 1 indet kornkerne + 1 hvedefragment
*1 muligt frugtkød/slagge fra organisk materiale + 2 uforkullede gåsefod. Små snegle. Nogle ubrændte knogler. Få
større stykker trækul. 1 brændt knogle. 1 ubrændt tand. 25
slagger fra organisk materiale. Mest skalfragmenter

5120

Ja

2

2 fragmenter

0*

x

2 kaffeﬁltre. 1 hvede- og 1 indet kornfragment. *1 uforkullet vej-pileurt. Små snegle. Få større stykker trækul. Nogle
ubrændte knogler. Mest skalfragmenter

966/
466

?

12

cf. 1 fragment

0*

x

Lag C1. 8 kaffeﬁltre. *En del uforkullede frø - bl.a. gåsefod.
Små snegle. Få ubrændte knogler. Enkelte større stykker
trækul. 48 slagger fra organisk materiale. Mest skalfragmenter

Tabel 1. Fortsat
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12

x

x

x

xx

1

2

0,3

4720

x

2

25

1

1

1

3

5

4960

x

4

24

1

1

3

5

5031

x

?

5033

x

2

2

1

2

5103

xx

0,1

5119

x

1

1

1

2

5120

xx

Mange

x

5

5474

xx

Rigtigt
mange

10

3

2

1/2

2

22

5478

x

5

6

2

5

5485

xxxx

Nogle

4

5492

x

1

cf. 1

0,5

5650

x

1

3

1

1

1

1

1

5651

x

?

5652

x

En del

48

1?

12

966/466

Trækul

Uforkullede frø/strå mm.

Slagge fra organisk
materiale

Muligt frugtkød

Ubestemmelig

Bleg-/ferskenbladet
pileurt

cf. Ærteblomstfamilie

Hasselnød (skalfragment)

Hvede avnbase (antal/
svarende til antal kerner)

Hvede

Emmer/spelt

Hvede cf. emmer avnbase (antal/svarende til
antal kerner)

cf. Byg

Byg

Korn ubestemmeligt

Korn fragment

Tabel 2. Oversigt over de fundne makrofossiler mm. i de analyserede prøver fra DJM 1900, Kainsbakke. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul og i nogle tilfælde slagge, hvor x er mindst,
og xxxxx er størst

x

5

1

1

4690

x

xx

0,3

4643

Trækul

3

1

0,3

4554

1

x

Slagge fra organisk materiale

1

?

4552

Uforkullede frø/strå mm.

1

Muligt frugtkød

Indet

Persicaria lapathifolium/maculosa

cf. Fabaceae

1

Corylus avellana (skalfragment)

1

1

4540

1/2

x

1

0,1

4439

Triticum sp. Avnbase (antal/
svarende til kerner)

Triticum sp.

Triticum dicoccum/spelta

Triticum cf. dicoccum Avnbase (antal/svarende til antal
kerner)

cf. Hordeum vulgare sp.

Hordeum vulgare sp.

Cerealia

½

2

Oprindeligt ﬂoteret (antal
liter)

Cerealia fragment

4403

X-NR

X-NR

EGNET?

Oprindeligt
ﬂoteret (liter)

KORN

FRØ

TRÆKUL

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

272

Nej

0,8

0

0

x

1 kaffeﬁlter. Få små snegele. Små stykker trækul. Mest
skalfragmenter

273

Nej

0,75

0

0

x

1 kaffeﬁlter. Få små snegle. Små stykker trækul. Mest
skalfragmenter

274

Nej

0,6

0

0

x

1 kaffeﬁlter. Få større stykker trækul

1135

Nej

0,25

0

0

x

1 kaffeﬁlter. Lidt skalfragmenter

1155

Nej

0,25

0

0

x

1 kaffeﬁlter. Få små snegle. Små stykker trækul. Mest
skalfragmenter

1157

Nej

1

0

0

x

4 kaffeﬁltre. Få snegle. Små stykker trækul. Mest meget
små skalfragmenter

1163

Nej

0,25

0

0

x

1 kaffeﬁlter. Få små snegle. 1 større stykke trækul.

1164

Nej

0,25

0

0

x

1 kaffeﬁlter. Små stykker trækul. Mest skalfragmenter

1427

Nej

0,25

0

0

x

1 kaffeﬁlter. Få små snegle. Små stykker trækul. 1 slagge fra
organisk materiale. Få små ubrændte? Dyreknogler

Tabel 3. Resultatet af analysen af prøverne fra DJM 1930, Kirial Bro. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst
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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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