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Makrofossilanalyse fra 
TAK 1449, Jasonsminde 
(FHM 4296/1056)
Arkæobotaniske analyser af fem         
to-skibede huse fra senneolitikum/    
ældre bronzealder

1. Jasonsminde er udgravet ved  arkæolog Lotte Sparrevohn, Kroppedal Museum. 
Lokaliteten er beliggende i Marbjerg by, Roskilde sogn, Høje Taastrup kommune, har 
stednr. 020410-199 og UTM-koordinaterne 556182/6210850, zone 32.

Indledning
I 2011 foretog Kroppedal Museum en arkæologisk udgravning af et areal 
ved Jasonsminde, der indeholdt bebyggelsesspor fra senneolitikum, bronze-
alder og jernalder  (se fi g.1).

I forbindelse med gravearbejdet blev der udtaget en lang række jordprø-
ver fra fyld i huse, hegn og gruber med henblik på en undersøgelse af det 
forkullede arkæobotaniske indhold. Disse prøver blev efterfølgende fl oteret 
af Kroppedal Museum på egen fl oteringsmaskine. Efter udgravningens af-
slutning blev fl oteringsprøverne videresendt til Afdelingen for Konservering 
og Naturvidenskab på Moesgård Museum til videre behandling.

Det kursoriske gennemsyn
I første omgang blev alle fl oteringsprøverne fra Jasonsminde kursorisk gen-
nemset under mikroskop ved op til ca. x40 forstørrelse (se tabel 1). Det 
kursoriske gennemsyn består af en relativ hurtig prøvegennemgang, hvor 
indholdet af især arkæobotanisk materiale vurderes. 

Det kursoriske gennemsyn af prøverne fra Jasonsminde viste, at en del 
prøver indeholdt forkullede kornkerner og ukrudtsfrø i undertiden store 
mængder. Af dyrkede arter blev der umiddelbart erkendt byg, som bl.a 
kunne bestemmes som nøgenbyg, Hordeum vulgare var. nudum samt hvede 
i form af brødhvede, Triticum aestivum, emmer, Triticum dicoccum og spelt, 
Triticum spelta. Af sandsynlige indsamlede arter fandtes der forkullede skal-
fragmenter af hasselnød, Corylus avellana, et muligt fragment af agern, cf. 
Quercus sp. samt forkullede fragmenter af rodknold fra græsarten knoldet 
draphavre, Arrhenatherum elatius var. bulbosum. Draphavrerodknolde er sti-
velsesholdige og spiselige, men fi ndes ofte i mere rituelle kontekster såsom 
brandgrave fra slutningen af bronzealderen og især fra jernalderen. Af denne 
grund har der i de senere år været nogen diskussion af, om planten havde en 
praktisk betydning som fødekilde, eller om den snarere spillede en kultisk 
rolle (Jensen 2010, Jensen, Andreasen & Mikkelsen 2010).
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Fig. 1: Udsnit af udgravningen med de fem analyserede huse markeret. 
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Anlæg X nr Analyseegnet? Korn Frø Trækul Øvrige bemærkninger

Hus 1 121 Nej <3 1 X Hvede. Agern?fragment

Hus 1 124 Nej 0 0 X

Hus 1 125 Nej 0 0 X

Hus 4 223 Nej 0 0 XX

Hus 4 224 Nej 0 0 XX

Hus 4 233 Nej 0 0 X Meget lidt trækul

Hus 4 244 Nej 0 0 X

Hus 5 392 Nej 0 0 X Kun enkelte trækulsfragmenter

Hus 5 445 Nej 0 0 X

Hus 5 453 Nej 0 0 X

Hus 5 454 Nej 0 0 X

Hus 5 458 Nej 0 0 0 Kun en smule trækulsfragmenter

Hus 5 460 Nej 0 0 X Meget lidt trækul

Hus 5 462 Nej 0 0 X Meget lidt trækul

Hus 5 463 Nej 0 0 X

Hus 5 466 Nej 0 0 X

Hus 5 473 Nej 0 0 XX

Hus 5 475 Nej 0 0 X

Hus 5 476 Nej 0 0 X Kun enkelte trækulsfragmenter

Hus 5 494 Nej 0 0 X En del organisk materiale slagge

Hus 5 502 Nej 0 1cf* X Kun enkelte trækulsfragmenter *Cf. draphavre

Hus 5 503 Nej 0 0 X

Hus 6 554 Evt. 20 0 X

Hus 6 661 Evt. 30 <5 XX Nøgenbyg. Emmer/spelt

Hus 6 663 Ja 200 10 X Brødhvede. Emmer/spelt? Nøgenbyg. God bevaring

Hegn 7 401 Nej 0 0 X

Hegn 7 402 Nej 0 0 X

Hegn 7 403 Nej 0 0 X

Hus 9 731 Evt. <25 0 XXXX 2 poser. Bl.a. emmer/spelt. Dårlig bevaring

Hus 9 732 Nej 0 0 X

Hus 9 734 Evt. 20 0 XXX Emmer/spelt

Hus 9 739 Nej 1 0 XXX

Hus 9 740 Nej 0 0 X

Hus 10 90 Nej 0 0 X

Hus 10 708 Nej 0 0 X

Hus 10 709 Nej 1 0 X Hvede?

Hus 10 710 Nej 0 0 XX

Hus 10 711 Nej 0 0 XX

Hus 10 712 Nej 0 0 X

Hus 10 713 Nej 0 0 X Meget lidt trækul

Hus 10 719 Nej 1 0 X

Hus 10 720 Nej 1 0 X Byg. Meget lidt trækul

Hus 10 881 Nej 0 0 0
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Anlæg X nr Analyseegnet? Korn Frø Trækul Øvrige bemærkninger

Hus 11 890 Nej 0 0 X Prøve 68A.

Hus 11 890 Nej 0 0 X Prøve 68B.

Hus 11 894 Nej <3cf.f. 0 X

Hus 11 896 Nej <3 0 X Hvede

Hus 11 897 Nej <3 0 XX Hvede. Enkelte organisk materiale slagge

Hus 11 902 Nej 1 0 X Byg

Hus 12 962 Nej <3f. <5 X Bl.a. gåsefod

Hus 12 967 Nej 1 0 XXX Brød?hvede

Hus 12 969 Nej 0 0 XX

Hus 12 972 Nej 0 0 X

Hus 12 979 Nej 0 0 X

Hus 12 985 Nej 0 0 X

Hus 13 73 Nej <5 <5 X Dækket hvede. Hejre?

Hus 13 74 Nej 1 0 XX Byg

Hus 13 78 Nej 0 0 XX

Hus 13 924 Nej 1 0 X Nordside af forsænkning

Hus 13 924 Nej 0 0 XX Sydside af forsænkning

Hus 13 929 Nej 0 0 XX

Hus 13 991 Nej 1f. 0 XX

Hus 13 1000 Nej <5f. 0 0

Hus 13 1006 Nej 10 <3 XXX Emmer/spelt. Hasselnøddeskal

Hus 13 1008 Evt. 15 0 XXX Emmer/spelt

Hus 13 1012 Nej 0 0 XXX Lidt organisk materiale slagge

Hus 14 818 Nej 0 0 X Meget lidt trækul 

Hus 14 819 Nej 1 0 X Jp 80

Hus 14 819 Nej 0 0 X Jp 81

Hus 14 822 Nej 0 0 X

Hus 14 826 Nej 0 0 X

Hus 14 839 Nej 0 0 X

Hus 15 825 Nej 1 0 X Emmer/spelt?

Hus 15 827 Nej 5 <5 XX

Hus 15 831 Nej 0 0 XXXXX

Hus 15 837 Nej 0 0 XX

Hus 15 842 Nej <5f. 0 X

Hus 15 845 Nej 0 0 X

Hus 15 849 Nej 1 0 X Byg

Hus 15 855 Nej 0 0 X Meget lidt trækul

Hus 16 1092 Nej 1f. <3f. X

Hus 16 1094 Nej 0 0 X

Hus 16 1102 Nej 0 0 X

Hus 16 1106 Nej 0 0 X

Hus 16 1139 Nej 5 0 X Emmer/spelt. Byg. Meget lidt trækul

Hus 16 1140 Ja 100 10 XX Byg,. bl.a. nøgenbyg. Emmer/spelt (spelt avnbase erkendt). 
Hasselnøddeskalfragmenter

Hus 16 1142 Ja 150 10 XX Nøgenbyg. Emmer/spelt (bl.a. emmeravnbase). Hasselnød-
deskalfragmenter
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Anlæg X nr Analyseegnet? Korn Frø Trækul Øvrige bemærkninger

Hus 17 1099 Nej <3 0 X

Hus 17 1148 Nej 0 0 X

Hus 17 1152 Nej <3 0 X Spelt/emmer

Hus 18 1074 Nej 0 0 XX

Hus 18 1080 Nej 0 0 X

Hus 18 1086 Nej 1cf.f. 0 X

Hus 19 62 Nej 0 0 XX

Hus 19 1038 Nej 0 0 XXXX

Hus 19 1046 Nej 5 0 X Byg (bl.a. avnklædt byg)

Hus 19 1048 Nej 0 1f. X

Hus 19 1050 Nej 0 0 X

Hus 19 1051 Nej <3 0 XXX Hvede

Hus 19 1056 Nej 0 0 X

Hus 19 1070 Nej 5 0 XXX Emmer/spelt

Hus 20 1486 Nej 1 0 X Flere forkullede stængler

Hus 20 1488 Nej 0 1 X Snerlepileurt

Hus 20 1500 Nej 0 1* X Meget lidt trækul. *Draphavrerodknold 

Hus 20 1501 Nej 1 0 X Byg. Meget lidt trækul. Forkullet stængel  - evt. lyng

Hus 21 1447 Nej <3 0 X Byg. Flere forkullede stængler/rødder

Hus 21 1477 Nej 0 0 X Jp 120

Hus 21 1477 Nej 1 1? X Jp 124. Forkullet bær?

Hus 21 1478 Nej 0 1? X Enkelte trækulsfragmenter. Forkullet bær?

Hus 21 1479 Nej 1 0 X Byg. Enkelte trækulsfragmenter

Hus 21 1503 Nej 1 0 X

Hus 22 1444 Nej 0 1* X

Hus 22 1453 Nej 0 1* X

Hus 22 1469 Nej 0 0 X

Hus 22 1509 Nej 0 1 X

Hus 23 1352 Nej 0 0 X

Hus 23 1361 Nej 0 0 X

Hus 23 1434 Nej 0 0 X

Hus 23 1437 Nej 0 0 X

Hus 23 1439 Nej 0 0 X

Hus 23 1604 Nej 0 0 X

Hus 24 1391 Nej 0 0 X

Hus 24 1397 Nej 0 0 X

Hus 24 1400 Nej 10 0 X Bl.a. emmer/spelt. Dårlig bevaring

Hus 24 1405 Nej 5 0 X Byg. Hvede

Hus 24 1450 Evt. 50 0 XX Emmer/spelt kerner + avnbaser (1 emmeravnbase er-
kendt). Ca. 20 kerner allerede udsorteret. Dårlig bevaring.

Hegn 25 1415 Nej <3f. 5 XXX Hvede. Gåsefod

Hegn 25 1417 Nej 0 <3 XX Gåsefod

Hegn 25 1424 Nej 0 0 XXXXX* 2 prøveposer. *Rigtig meget trækul

Hus 26 54 Nej 0 0 X Kun enkelte trækulsfragmenter

Hus 26 1408 Nej 0 0 X Kun enkelte trækulsfragmenter

Hus 26 1568 Nej 0 0 X Kun enkelte trækuls- og lyngstængelfragmenter

Hus 26 1572 Nej 0 0 X Kun enkelte trækulsfragmenter
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Tabel 1:  Den kursoriske gennemgang af fl oteringsprøverne. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er 
mindst, og xxxxx er størst. F. markerer fragmenter og cf. en sandsynlig, men ikke helt sikker plantebestemmelse.

Anlæg X nr Analyseegnet? Korn Frø Trækul Øvrige bemærkninger

Hus 29 1329 Nej 0 <3 XX Græsfrø

Hus 29 1331 Nej <5 5 XXX 1 stor forkullet rundstok. Byg. Bleg-/ferskenpileurt

Hus 29 1337 Nej 1? <3 XX

Hus 29 1338 Nej <3f. 0 XX 1 forkullet stængel/lille kvist

Hus 30 7 Nej 5 0 XX

Hus 30 1535 Nej 0 0 X Meget lidt trækul

Hus 30 1537 Nej 0 1 X Hejre? Meget lidt trækul

Hus 30 1539 Nej 0 0 X Meget lidt trækul

Hus 31 1299 Nej 0 0 0

Hus 31 1301 Nej 0 0 0

Hus 31 1302 Nej 0 0 X

Hus 31 1303 Nej 0 0 X 1 forkullet lyngstængel

Hus 34 3 Nej <3f. 0 X* *Meget lidt trækul

Hus 34 1613 Nej 0 0 X Flere uforkullede hyldefrø

Hus 35 1630 Nej 5 0 X Byg. Forkullet rodknold?

Hus 35 1632 Nej 0 0 XXXXX

Hus 35 1643 Nej 5 0 X Byg

Lille grube 6 Nej 0 0 X Prøve fra ”lille” grube

Lille grube 6 Nej 0 0 X Prøve fra ”dyb” grube

Lille grube 6 Nej 0 0 X Prøve fra ”hvid” grube

Lille grube 463 Nej 0 0 X
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Gennemgang af de analyserede prøver
På baggrund af det kursoriske gennemsyn af prøverne fra Jasonsminde blev 
det besluttet at foretage en egentlig arkæobotanisk analyse af prøverne fra 
fem to-skibede huse (hus 6, 9, 13, 16 og 24). På Kroppedal Museum forelå 
der et antal yderligere fl oteringsprøver fra disse huse ud over prøverne, som 
indgår i tabel 1. Disse prøver blev efterfølgende sendt til Moesgård. I den 
egentlige analyse blev det valgt at analysere samtlige prøver fra de fem huse, 
således at billedet af plantefordelingerne i husene ville blive så dækkende 
som muligt.

14C dateringerne
Fra samtlige fem analyserede huse blev der udtaget tre prøver af korn eller 
trækul, som efterfølgende blev 14C dateret. Disse har givet dateringer af alle 
husene til senneolitikum eller evt. starten af bronzealderen. I den følgende 
gennemgang af husene er alle de kalibrerede dateringer (dateret med 95,4% 
sandsynlighed) fra hvert hus lagt sammen. Eneste undtagelse er hus 24. 
Her gav en enkelt prøve en datering, som var klart ældre end de to andre. 
Denne prøve blev betragtet som et udtryk for forurening med ældre mate-
riale, hvorfor den er udeladt af den videre diskussion. 

Da der er store dateringsmæssige overlap imellem de enkelte huse, er 
disse i den følgende gennemgang opstillet i nummerorden, da en inddeling 
i tidsfaser ikke var mulig. Ifølge udgraveren er det dog samlet set meget 
sandsynligt, at husene 6 og 9 er ældst, mens de øvrige huse er yngre (Lotte 
Sparrevohn pers. medd.). 

Hus 6 (dateret til 2135 -1775 f.Kr.)
Hus 6 lå placeret i udgravningsområdets sydvestlige hjørne (se fi g. 1 + 2 
samt tabel 2). 

I alt tre prøver blev analyseret fra huset, som alle er udtaget fra fyld i tag-
bærende stolpespor. 

Samtlige analyserede prøver indeholdt forkullede planterester i forholds-
vis store mængder primært i form af rester af korn. Plantemængden var dog 
klart størst i x663 fra den vestlige del af huset. Dette indikerer, at opbeva-
ringen/behandlingen af kornet primært fandt sted her.

Den overvejende del af kornet i huset var hvedekerner, hvoraf størstede-
len kunne bestemmes som enten emmer eller spelt, Triticum dicoccum/spelta. 
Kernerne fra disse to arter er meget ens og derfor vanskelige at skelne fra 
hinanden. Avnbaserne ved emmer og spelt er dog relativt forskellige. Da en 
del avnbaser i materialet kunne bestemmes sikkert som emmer, Triticum 
dicoccum, mens ingen identifi cerbare avnbaser var fra spelt, kunne det umid-
delbart tyde på, at også kernerne i emmer/spelt gruppen er emmer.

Ud over emmer kunne en del hvedekerner identifi ceres som brødhvede 
Triticum aestivum og en mindre mængde som enkorn, Triticum monococcum.  
Det tyder således på, at der har været udnyttet et bredt udvalg af hvedesor-
ter i husholdningen.
Byg fandtes også i prøverne fra hus 6 i relativt store mængder og kunne un-
dertiden bestemmes som nøgenbyg, Hordeum vulgare var. nudum. En enkelt 
kerne af sandsynlig avnklædt byg, Hordeum vulgare cf. var. vulgare fandtes 
også i materialet. Men med blot et enkelt eksemplar af denne art, kan den 
avnklædte byg let afspejle et tilfældigt indslag i prøven som f.eks. ukrudt, 
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Fig. 2: Hus 6. Hovedkoncentrationen af korn er markeret med blå ring. 
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der har stået i det øvrige korn.
Ud over resterne af dyrkede afgrøder fandtes der også frø fra forskellige 

vilde arter i meget små mængder i prøverne. Da de fl este repræsenterede 
vilde arter foretrækker at vokse på hyppigt omrodede jordtyper, afspejler 
ukrudtsfrøene efter al sandsynlighed for størstedelens vedkommende rester 
af det markukrudt, som har stået med kornet på marken. Et enkelt fragment 
af hasselnøddeskal, Corylus avellana er dog sandsynligvis et spor efter ind-
samling.

Hus 6 6 6 Hus

Jp-nr 8 9 10 Jp-nr

X-nr 554 661 663 X-nr

Prøvestørrelse (ml) 6 12 48(64) Prøvestørrelse (ml)

Hordeum vulgare var. nudum (kerner) 40+2f. 21 72(93) Nøgenbyg (kerner)

Hordeum vulgare cf. var. vulgare (kerner) 1 Byg, cf. avnklædt byg (kerner)

Hordeum vulgare sp. (kerner) 9+4f. 12 46(59) Byg sp. (kerner)

Hordeum vulgare sp. (avnbase) 1 Byg sp. (avnbase)

Triticum aestivum (kerner) 2 75(96) Brødhvede (kerner)

Triticum dicoccum (kerner) 2(3) Emmer (kerner)

Triticum dicoccum (avnbaser) 3~5 17~21(24~30) Emmer (avnbaser)

Triticum monococcum (avnbaser) 1~1 8~10(11~14) Enkorn (avnbaser)

Triticum cf. monococcum (avnbaser) 8~10(11~14) Hvede cf. enkorn (avnbaser)

Triticum cf. monococcum (kerner) 2 23(30) Hvede cf. enkorn (kerner)

Triticum dicoccum/spelta (kerner) 64 17+1f. 265(342) Emmer/spelt (kerner)

Triticum speltoid (avnbaser) 1~2 31~34(44~49) Hvede speltoid (avnbaser)

Triticum sp. (kerner) 14+2f. 6 180(233) Hvede (kerner)

Cf. Triticum sp. (kerner) Cf. hvede (kerner)

Cerealia indet. (kerner) 30+284f. 25+122f. 349+100f.(451+129f.) Korn indet. (kerner)

Bromus cf. secalinus 1f. Hejre cf. rughejre

Chenopodium album 1 2(3) Hvidmelet gåsefod

Corylus avellana (nøddeskal) 1f. Hassel (nøddeskal)

Fallopia convolvulus 2(3) Snerlepileurt

Poaceae 1 Græsfamilien

Cf. Polygonum aviculare 1 Cf. vejpileurt

Trækul X XXX XX Trækul

Tabel 2: De arkæobotaniske analyser fra hus 6. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor X er mindst, 
og XXXXX er størst. F. markerer fragmenter, cf. en sandsynlig men ikke helt sikker plantebestemmelse, sp. markerer at en plante 
kunne bestemmes til slægt men ikke nærmere til art. Talangivelser udenfor parantes markerer det reelle antal planterester i den 
analyserede delprøve, mens tal i parantes markerer det anslåede antal planterester i prøver, hvor der ikke er lavet gennemsyn 
på hele prøven. Ved hvedeavnbaser markerer antal inden ”~” antallet af fundne avnbasefragmenter, mens tal efter ”~” markerer 
antallet af avnbasehalvdele.
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De lave mængder af frø fra markukrudt i prøverne tyder på, at kornet har 
været meget rent. Dette passer med de små mængder af avnbaser i prøverne 
set i forhold til antallet af kornkerner. Ved dækket hvede, som inkluderer 
arterne emmer, spelt og enkorn, sidder kornkernerne forholdsvis fast inde-
sluttet i avnen. Ved emmer og spelt sidder der to kerner på hver avnbase, 
mens der blot sidder en enkelt kerne på hver avnbase ved enkorn (deraf 
navnet) (se fi g. 3). Da avnbaserne ved de dækkede hvedesorter ofte brydes i 
stykker i forbindelse med forkulning, angives avnbaserne i tabellerne i her-
værende rapport som antal avnbasehalvdele. Ved en urenset hvedeafgrøde 
bør én avnbasehalvdel ved emmer og spelt altså svare til én kornkerne, mens 
der ved enkorn skal to avnbasehalvdele til for at repræsentere én kerne. Som 
det fremgår af tabel 2, overstiger antallet af kornkerner især for emmer/spelt 
gruppen langt antallet af avnbasehalvdele, hvilket indikerer, at den dækkede 
hvede, ud over at have været næsten fri for ukrudt, også i hvert fald til dels 
har været afskallet.  

Fig. 3: Dækket hvede og deres placering i avnerne. Tegning efter Møbjerg et. al. 
2007.
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Hus 9 (dateret til 2269 - 1751 f.Kr.)
Hus 9 lå placeret i den midterste del af udgravningsområdet (se fi g. 1 + 4). 

I alt er der foretaget fem arkæobotaniske analyser på fylden fra samtlige 
tagbærende stolper i huset (se tabel 3).

Fig. 4: Hus 9. Største kornkoncentration markeret med blå ring.
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Prøverne indeholdt samlet set forkullede planterester i forholdsvis små 
mængder, hvoraf hovedparten var forkullede kornkerner.

Både byg, Hordeum vulgare sp. såvel som emmer eller spelt, Triticum dicoc-
cum/spelta blev erkendt i prøverne. Pga. de små mængder korn kan mæng-
deforholdet imellem de to korngrupper dog ikke afgøres.

Ukrudt fandtes også i enkelte eksemplarer. Et enkelt ukrudtsfrø kunne 
her bestemmes som viol, Viola sp.

Grundet de få bevarede planterester i hus 9 er rensningsgraden for kornet 
såvel som kornets fordeling vanskelig at tolke. Den mest fundrige prøve i 
huset, x734, optræder i midten af huset, men om det også er her, man har 
opbevaret og arbejdet med afgrøderne, tillader det begrænsede materiale 
ikke at afgøre.

Hus 13 (dateret til 1913 - 1538 f.Kr.)
I alt 11 prøver blev analyseret fra dette to-skibede hus, som ligger placeret 
ca. midt i udgravningsfeltet (se fi g. 1 + 5 samt tabel 4). Prøverne kommer 
fra fyldjord i tagstolpehuller og indtrukne stolper samt fra en forsænkning/
grube med irregulært omrids og ujævn bund tolket som en gulvgrube, der 
ligger placeret ca. midt i huset (se fi g. 5).

Indholdet af forkullede planterester i de enkelte prøver varierede meget, 
fra slet ingen i fl ere prøver til enkelte prøver, der indeholdt forholdsvis store 
mængder.

Hus 9 9 9 9 9 Hus

Jp-nr 32 33 34 35 36 Jp-nr

X-nr 732 731 734 739 740 X-nr

Prøvestørrelse (ml) 2 153 20 10 10 Prøvestørrelse (ml)

Hordeum vulgare sp. (kerner) 1 Byg sp. (kerner)

Triticum dicoccum/spelta (ker-
ner)

3 Emmer/spelt (kerner)

Cerealia indet. (kerner) 2 9+6f. 1f. Korn indet. (kerner)

Viola sp. 1 Viol sp.

Frø indet. 1 Ubestemmelige ukrudtsfrø

Trækul X XXXXX XXXX XXX XX Trækul

Tabel 3: De arkæobotaniske analyser fra hus 9. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor X er mindst, 
og XXXXX er størst. F. markerer fragmenter, cf. en sandsynlig men ikke helt sikker plantebestemmelse, sp. markerer at en plante 
kunne bestemmes til slægt men ikke nærmere til art. Talangivelser udenfor parantes markerer det reelle antal planterester i den 
analyserede delprøve, mens tal i parantes markerer det anslåede antal planterester i prøver, hvor der ikke er lavet gennemsyn på hele 
prøven. Ved hvedeavnbaser markerer antal inden ”~” antallet af fundne avnbasefragmenter, mens tal efter ”~” markerer antallet af 
avnbasehalvdele.
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Figur 5: Hus 13. Største kornkoncentrationer er markeret med blå ringe.
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Plantematerialet i prøverne bestod overvejende af rester af korn. Hoved-
parten af dette udgjordes af hvede og indenfor hvedegruppen især af kerner 
af emmer eller spelt, Triticum dicoccum/spelta. Som tidligere beskrevet er ker-
nerne hos de to arter meget vanskelige at skelne sikkert fra hinanden. En 
enkelt avnbasehalvdel i x1008 kunne dog bestemmes som spelt, Triticum 
spelta, hvilket viser, at i hvert fald denne hvedesort med sikkerhed har væ-
ret til stede. Brødhvede, Triticum aestivum fandtes også i materialet repræ-
senteret ved enkelte kerner, ligesom en enkelt sandsynlig kerne af enkorn, 
Triticum cf. monococcum blev fundet. En enlig enkornskerne kan dog sagtens 
afspejle et tilfældigt indslag og kan også repræsentere en mere atypisk kerne 
af emmer eller spelt.

Hus 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Hus

Jp-nr 37 38 39 40 41 42 43 50 51 52 53 Jp-nr

X-nr 1008 1006 78 991 929 1012 1000 74 924 924 73 X-nr

Prøvestørrelse (ml) 136 51 2 14 5 19 1 27 5 20 2 Prøvestørrelse (ml)

Hordeum vulgare var. nudum 
(kerner)

3+1f. Nøgenbyg (kerner)

Hordeum vulgare sp. (kerner) 2 1 Byg sp. (kerner)

Triticum cf. aestivum, kerner 4 Brødhvede, kerner

Triticum cf. monococcum (kerner) 1 Hvede cf. enkorn 
(kerner)

Triticum spelta (avnbaser) 1~1 Spelt (avnbaser)

Triticum dicoccum/spelta (kerner) 88 4 3 Emmer/spelt (kerner)

Triticum sp. (kerner) 28+3f. 6 1 Hvede (kerner)

Cerealia indet. (kerner) 24+105f. 16+27f. 1f. 1f. 2f. 1+15f. 4+11f. 1f. Korn indet. (kerner)

Bromus cf. secalinus 1 1f. Hejre cf. rughejre

Corylus avellana (nøddeskal) 12+3f. 4f. 2f. Hassel (nøddeskal)

Fabaceae 1 Ærteblomstfamilien

Fallopia convolvulus 1 Snerlepileurt

Persicaria maculosa/lapathifolium 1 Bleg-/fersken-pileurt

Poaceae 1 Græsfamilien

Polygonum aviculare 1 1 Vejpileurt

Vicia sepium 1 Gærdevikke

Vicia/Lathyrus 1 1 Vikke/fl adbælg

Frø indet. 1f. 1 Ubestemmelige ukrudts-
frø

Trækul XXX 0 XX XX XX XXX X XX XX XX X Trækul

Forkullet strå 1f. 1 Forkullet strå

Forkullede stængler 2 Forkullede stængler

Tabel 4: De arkæobotaniske analyser fra hus 13. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor X er mindst, 
og XXXXX er størst. F. markerer fragmenter, cf. en sandsynlig men ikke helt sikker plantebestemmelse, sp. markerer at en plante 
kunne bestemmes til slægt men ikke nærmere til art. Talangivelser udenfor parantes markerer det reelle antal planterester i den 
analyserede delprøve, mens tal i parantes markerer det anslåede antal planterester i prøver, hvor der ikke er lavet gennemsyn 
på hele prøven. Ved hvedeavnbaser markerer antal inden ”~” antallet af fundne avnbasefragmenter, mens tal efter ”~” markerer 
antallet af avnbasehalvdele.
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Ud over hveden optrådte der også en smule byg i prøverne fra hus 13, 
hvilket viser, at også denne kornsort blev opbevaret i huset. Alle identifi -
cerbare bygkerner kunne bestemmes som nøgenbyg, Hordeum vulgare var. 
nudum.

Blandt resterne af vilde arter domineres materialet af forkullede skalfrag-
menter af hasselnød, Corylus avellana, som utvivlsomt repræsenterer rester 
efter indsamling.

 Blandt de øvrige levn af vilde planter fi ndes en del frø fra arter, som 
trives på hyppigt omrodede jordtyper såsom marker. Dette indikerer, at i 
hvert fald en del af frøene repræsenterer markrudt, som har været indhøstet 
sammen med kornet.

Den lave mængde ukrudtsfrø viser samlet set, at kornet har været meget 
rent, ligesom tilstedeværelsen af blot en enkelt avnbasehalvdel fra spelt in-
dikerer, at den dækkede hvede i huset (repræsenteret ved emmer/spelt og 
sandsynlig enkorn) har været afskallet. Herudover kan det noteres, at de 
mest kornholdige prøver fra hus 13 fi ndes i fylden til de tagbærende stolper 
x1006 + x1008 i den vestlige halvdel af huset. Dette indikerer, at kornet i 
huset har været koncentreret i vest. Det er i den forbindelse bemærkelses-
værdigt, at fylden fra de indtrukne stolper i vestområdet (x991, x1000 og 
x1012), modsat fylden fra de tagbærende stolper, ikke eller stort set ikke 
indeholder forkullede kornkerner. Grunden til fundtomheden i disse stol-
pespor er vanskelig at tolke. Måske har opbevaringen af/arbejdet med korn 
foregået langs midteraksen i husets vestende.

I forbindelse med diskussionen omkring fordelingen af korn i hus 13 skal 
det nævnes, at der fandtes en smule forkullede planterester også i husets 
midterområde, dels i stolpefylden til x74 og dels i fyldjorden i gulvgrube 
x924. Det er muligt, at der også har været opbevaret korn i nogen grad i 
dette område i huset. I hvert fald mht. fyldjorden i gruben skal det dog næv-
nes, at det forkullede materiale heri evt. alternativt kan komme fra opfyld, 
der er havnet i forsænkningen, efter at huset blev opgivet.

Hus 16 (dateret til 1881-1741 f.Kr.)
Hus 16 blev fundet i udgravningsfeltets østlige del (se fi g. 1 + 6). 

Resultaterne af de i alt syv arkæobotaniske analyser fra dette hus, som 
er udtaget fra stolpefyld fra tagbærende stolper og vægstolper, kan ses i           
tabel 5.

Prøverne indeholdt samlet set forholdsvis store mængder forkullede korn. 
Mange kornkerner var dog relativt dårligt bevaret og kunne ikke nærmere 
bestemmes til sort.

Ud fra de analyserede kornkerner i prøverne fra huset kan det fastslås, 
at både byg såvel som hvede blev opbevaret i huset i nogenlunde lige store 
mængder.

Alle nærmere identifi cerbare bygkerner udgjordes af nøgenbyg, Hordeum 
vulgare var. nudum.

Blandt hveden blev der dels bestemt en del kerner som enten emmer eller 
spelt, Triticum dicoccum/spelta, og da fl ere avnbaser kunne identifi ceres som 
emmer, Triticum dicoccum, er i hvert fald denne sort med sikkerhed repræ-
senteret. Et antal hvedekerner kunne dog også identifi ceres som brødhvede, 
Triticum aestivum. Da denne hvedesort optrådte i en vis mængde i prøverne, 
tyder det på, at både brødhvede såvel som emmer og nøgenbyg har været 
udnyttet som selvstændige afgrøder af husets beboere.
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Figur 6: Hus 16. Største kornkoncentrationer er markeret med blå ringe.
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Frø fra vilde planter optrådte kun fåtalligt i prøverne fra hus 16. Ud over 
fragmenter af hasselnøddeskaller, Corylus avellana, der viser, at der har fore-
gået indsamling på stedet, var snerlepileurt, Fallopia convolvulus eneste øv-
rige vilde art, som var repræsenteret i prøverne. Frø af snerlepileurt er ofte 
hyppigt forekommende i senneolitiske kornprøver, og i prøverne fra hus 16 
repræsenterer de sandsynligvis rester af det ukrudt, som har groet sammen 
med kornet på marken. 

Den lave mængde ukrudtsfrø og aksdele fra hvede viser samlet set, at 
kornet i huset efter al sandsynlighed har været grundigt renset og til dels 
afskallet.

De mest kornholdige prøver i hus 16 koncentrerer sig i den vestlige del (i 
x1142 og x1140). Dette indikerer, at det var i vestenden af huset, at kornet 
blev opbevaret.

Hus 24 (dateret til 1904 - 1745 f.Kr.)
Hus 24 fi ndes i det nordøstlige hjørne af udgravningsfeltet (se fi g. 1 + 7). 
Grundplanen på huset kan ses på fi g. 2, og resultaterne af de arkæobotani-
ske analyser kan ses i tabel 6.

I alt fem prøver er analyseret fra dette anlæg og kommer fra fylden i de 
tagbærende stolper i huset.

Hus 16 16 16 16 16 16 16 Hus

Jp-nr 94 95 96 97 98 99 100 Jp-nr

X-nr 1142 1140 1139 1102 1094 1092 1106 X-nr

Prøvestørrelse (ml) 13 7 5 8 2 2 1 Prøvestørrelse (ml)

Hordeum vulgare var. nudum 
(kerner)

16 1 Nøgenbyg (kerner)

Hordeum vulgare sp. (kerner) 22 Byg sp. (kerner)

Triticum aestivum (kerner) 7 6 Brødhvede (kerner)

Triticum dicoccum (avnbaser) 2~3 2~2 Emmer (avnbaser)

Triticum dicoccum/spelta (kerner) 15 16 1 Emmer/spelt (kerner)

Triticum sp. (kerner) 29 36 Hvede (kerner)

Cerealia indet. (kerner) 200+190f. 52+220f. 5 1f. 4f. Korn indet. (kerner)

Corylus avellana (nøddeskal) 11f. 8f. Hassel (nøddeskal)

Fallopia convolvulus 2 1 1 Snerlepileurt

Trækul X XX X X X X X Trækul

Tabel 5: De arkæobotaniske analyser fra hus 16. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor X er mindst, 
og XXXXX er størst. F. markerer fragmenter, cf. en sandsynlig men ikke helt sikker plantebestemmelse, sp. markerer at en plante 
kunne bestemmes til slægt men ikke nærmere til art. Talangivelser udenfor parantes markerer det reelle antal planterester i den 
analyserede delprøve, mens tal i parantes markerer det anslåede antal planterester i prøver, hvor der ikke er lavet gennemsyn 
på hele prøven. Ved hvedeavnbaser markerer antal inden ”~” antallet af fundne avnbasefragmenter, mens tal efter ”~” markerer 
antallet af avnbasehalvdele.
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Figur 7: Hus 24. Største kornkoncentration er markeret med stor blå ring, den mindre koncentra-
tion er markeret med lille blå ring.
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Kornet var forholdsvis dårligt bevaret. Dette resulterede i en del kornker-
ner, som ikke kunne nærmere identifi ceres til sort. Der kunne dog stadig 
erkendes byg, Hordeum sp. i form af en enkelt kerne samt hvede, der samlet 
set er den dominerende kornsort i huset. Hveden bestod overvejende af 
kerner, men enkelte avnbaser fandtes dog også i fundet. To hvedeavnbaser 
kunne mere eller mindre sikkert bestemmes som emmer, Triticum dicoccum. 
Da en del af de øvrige hvedekerner i prøven kunne bestemmes som enten 
emmer eller spelt, er det sandsynligt, at i hvert fald en vis mængde af hveden 
i huset har været emmer.

 En enkelt hvedekerne i huset kommer muligvis fra enkorn, Triticum cf. 
monococcum.  De lave forekomster for denne hvedesort gør det dog ikke mu-
ligt at fastslå, om enkorn repræsenterer rester efter en selvstændig afgrøde, 
eller om den udgør et mere tilfældigt indslag af ukrudt i en emmermark, en 
atypisk emmer/speltkerne e.l.

Der optrådte kun enkelte ukrudtsfrø i prøverne fra hus 24, hvoraf ét frø 
kunne erkendes som snerlepileurt, Fallopia convolvulus, som er en hyppigt 
forekommende markukrudtsart i senneolitiske kornprøver. 

De meget fåtallige rester af ukrudtsfrø og kornavner tyder på, at det var 
det rensede korn og sandsynligvis også afskallede korn, som blev opbevaret 
og behandlet i huset. 

Med forbehold for de relativt få kornkerner i huset skal det også nævnes, 
at de mest kornholdige prøver, især x1450 men også til dels x1400, optræ-
der i den vestlige del af huset. Dette kunne indikere, at opbevaring/behand-
ling af kornet har foregået i dette område.

Hus 24 24 24 24 24 Hus

Jp-nr 131 132 133 134 135 Jp-nr

X-nr 1391 1397 1400 1405 1450 X-nr

Prøvestørrelse (ml) 4 20 5 9 5 Prøvestørrelse (ml)

Hordeum vulgare sp. (kerner) 1 Byg sp. (kerner)

Triticum dicoccum (avnbaser) 1~1 Emmer (avnbaser)

Triticum cf. dicoccum (avnba-
ser)

1~1 Hvede cf. emmer (avnbaser)

Triticum cf. monococcum 
(kerner)

1 Hvede cf. enkorn (kerner)

Triticum dicoccum/spelta (ker-
ner)

2 1 16 Emmer/spelt (kerner)

Triticum sp. (kerner) 3 2 10 Hvede (kerner)

Cf. Triticum sp. (kerner) 2 Cf. hvede (kerner)

Cerealia indet. (kerner) 2+1f. 6+22f. 1+3f. 26+64f. Korn indet. (kerner)

Fallopia convolvulus 1 Snerlepileurt

Cf. Fallopia convolvulus 1 Cf. Snerlepileurt

Trækul X X XX X XX Trækul

Tabel 6: De arkæobotaniske analyser fra hus 24. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor X er mindst, 
og XXXXX er størst. F. markerer fragmenter, cf. en sandsynlig men ikke helt sikker plantebestemmelse, sp. markerer at en plante 
kunne bestemmes til slægt men ikke nærmere til art. Talangivelser udenfor parantes markerer det reelle antal planterester i den 
analyserede delprøve, mens tal i parantes markerer det anslåede antal planterester i prøver, hvor der ikke er lavet gennemsyn 
på hele prøven. Ved hvedeavnbaser markerer antal inden ”~” antallet af fundne avnbasefragmenter, mens tal efter ”~” markerer 
antallet af avnbasehalvdele.
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 Afslutning og diskussion
Analyserne af makrofossilerne fra Jasonsminde viser, at en række forskellige 
afgrøder blev udnyttet på lokaliteten. Hvede dominerer i de fl este huse, som 
regel i form af emmer, Triticum dicoccum. Brødhvede, Triticum aestivum hav-
de dog også en vis betydning i fl ere huse, og endelig blev der fundet spor ef-
ter enkorn, Triticum monococcum især i hus 6 samt spelt, Triticum spelta. Spelt 
fandtes dog kun med sikkerhed i form af en enkelt avnbase i hus 13, og dens 
reelle betydning som afgrøde på stedet er derfor vanskelig at afgøre.

Ud over hvede optrådte byg også i forholdsvis store mængder på Jasons-
minde. Bortset fra enkelte kerner af avnklædt byg, Hordeum vulgare var. 
vulgare, som var vanskelige at tolke, bestod byggen på stedet af nøgenbyg, 
Hordeum vulgare var. nudum

Alle de fundne kornsorter fra Jasonsminde kendes i forvejen fra lokaliteter 
fra senneolitikum og ældre bronzealder, hvor især emmer og nøgenbyg ofte 
er fremtrædende særligt på de jyske pladser (Andreasen 2009, Robinson 
2000, 2003). På en enkelt anden sjællandsk lokalitet fra omkring slutningen 
af senneolitikum, Stuvehøj Mark fra Ballerup (Robinson, D. E. 2000: upubl. 
NNU j.nr. A7274), optrådte der imidlertid også en del kerner af brødhvede 
sammen med kerner af emmer og byg, så det er muligt, at denne hvedesort 
har været mere fremtrædende på Sjælland end længere vestpå i landet. 

Hvordan dyrkningen af de enkelte afgrøder har foregået på stedet er van-
skeligt at sige i detaljen, idet de forskellige kornsorter fi ndes sammenblan-
dede i prøverne. Det kan f.eks. ikke vides, om afgrøderne har været dyrket 
som monokulturer eller blandingsafgrøder.

De meget små mængder ukrudtsfrø, som ses i kornprøverne fra Jasons-
minde, afspejler et meget almindeligt træk, som ofte ses ved afgrødefund fra 
neolitikum og ældre bronzealder. Selv i fund fra jernalder og fremad i tid, 
der ligesom kornet fra Jasonsminde tolkes som renset, optræder der således 
ofte en del mere ukrudt end i de ældre fund. 

Fænomenet med små ukrudtsmængder i prøver fra den tidlige forhistorie 
har været diskuteret en del i de senere år (Robinson 2000, 2003, Møbjerg 
et. al. 2007). At manglen på ukrudt er et generelt træk, der adskiller de tid-
lige fund fra de senere, indikerer, at grunden skal søges i fundamentale ager-
brugsmæssige ændringer. Sådanne fundamentale ændringer kan have at gøre 
dels med en øget markpermanens og dels med øget gødskning af markerne. 
Da dyregødning kan indeholde mange spireklare frø, fra de planter dyrene 
har spist, vil en intensiveret næringsberigelse af marken med dyregødning 
således kunne resultere i en stigning i ukrudtsmængden på marken. 

Det samme vil sandsynligvis også kunne blive resultatet af en større mark-
permanens. Mere ”primitive” agerbrug, hvor man ikke tilfører gødning til 
marken, vil ofte være kendetegnet af kortvarig dyrkning på den enkelte mark 
samt lange braklægningsperioder. I et sådant ekstensivt agerbrugssystem 
med hyppige markfl ytninger og lange perioder, hvor markjorden ligger rela-
tivt uforstyrret hen, er det sandsynligt, at markukrudtsarter, som er tilpasset 
et liv med hyppig jordbearbejdning sammen med kornet, aldrig rigtig vil 
kunne etablere sig. Sådanne arter vil til gengæld trives på mere permanente 
marker, og her vil der desuden med tiden opbygges en frøbank i markjorden 
af ukrudtsfrø, som vil spire frem sammen med kornet år efter år og sætte 
nye frø.

Som tidligere nævnt tyder de forholdsmæssigt få avnbaser af emmer og 
spelt i forhold til kerner på, at disse hvedesorter generelt var afskallede på 
Jasonsminde. Dette er forholdsvis atypisk for periodens arkæobotaniske 
fund (Møbjerg 2007). Både i Danmark, men også i andre mere fugtige geo-
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grafi ske områder vil de såkaldt dækkede hvedesorter, som inkluderer em-
mer og spelt typisk blive oplagret i avnerne i form af småaks (Hillman 1981, 
1984). Den endelige afskalning er så normalt sket efterfølgende i småpor-
tioner forud for anvendelsen af kornet til madlavning o.l.. Mulige grunde til 
at man har ventet med afskalning kunne være, dels at avnerne har beskyt-
tet kornet mod fugtskader samt insekt- og svampeangreb og dels, at man 
har villet undgå at ødelægge kornets spireevne, hvilket let sker i forbindelse 
med den noget hårdhændede adskillelse af avner fra kerner (Møbjerg et. al. 
2007). Man har således potentielt set opretholdt mulighederne for at an-
vende sin hvede længst muligt til både madlavning og udsæd, hvis man har 
gemt kornet som småaks.

Tilsyneladende er det ofte resterne af oplagret korn, man fi nder i de sen-
neolitiske prøver herhjemme. Selv om Jasonsmindekornet tilsyneladende 
har været afskallet, tyder fl ere ting på, at kornprøverne også her generelt af-
spejler oplagrede afgrøder. Dels består prøverne af rent korn stort set uden 
opblanding med eksempelvis trækul, og dels fordeler de kornholdige prøver 
sig ofte over fl ere stolpehuller. Dette ville det som regel ikke gøre, hvis kor-
net var rester fra madlavning etc. Prøver med forkullede madrester vil også 
typisk indeholde mere blandet materiale som f.eks. ukrudt og trækul i større 
mængder. Mens trækullet afspejler rester fra brændsel fra ildstedet, afspejler 
de mange ukrudtsfrø, der ofte fi ndes i ildstedsprøver, sandsynligvis rester af 
frasorteret materiale, man har smidt på bålet. 

Hvordan kornet i husene fra Jasonsminde nærmere bestemt er blevet for-
kullet kan være vanskeligt at vide med sikkerhed. Potentielt set vil plante-
materiale i stolpefyld i huse kunne hidrøre fra en længere tidsperiode fra 
før, under eller efter husets brugsfase. Alternativt vil forkullede planter også 
kunne refl ektere enkeltepisoder som f.eks. en husbrand eller rydning af en 
hustomt med ild efter husets opgivelse. 

En nylig arkæobotanisk analyse af en ældre bronzealder hustomt ved 
Kongehøj (Andreasen 2011), hvor der blev udtaget fl oteringsprøver fra alle 
nedgravningsspor og stolpespor viste dog, at alle prøverne på dette sted 
afspejlede aktiviteter i huset som f.eks. oplagring, og at prøver fra alle fyld-
konteksterne derfor kunne anvendes til funktionstolkninger. 

Ud over i stolpefyld som ved Jasonsminde optræder oplagrede afgrøder 
fra senneolitikum også ofte i gruber og på forsænkede husgulve. I en del 
tilfælde er mængden af oplagret korn i disse anlæg meget stor. Flere meget 
store fund af forkullet korn i forsænkede områder i huse kunne tyde på, 
at hele kornlagre undertiden er forkullet netop her i forbindelse med hus-
brande. 

Muligvis har man nedsænket gulvet i dele af husene for at skabe mere 
højde, hvilket kan have været en fordel i de områder, hvor man havde op-
lagringslofter e.l. Det er derfor sandsynligt, at de store kornfund i forsænk-
ninger afspejler rester af oplagret korn, som er faldet ned fra et sådan loft. 
Ud over forsænkede gulve kan indtrukne stolper også være med til at indi-
kere oplagringsområder, idet de indtrukne stolper kan have været med til at 
understøtte lofter eller andre indre konstruktioner. Desværre er indtrukne 
stolper kun sjældent bevarede i husene.

Ved Jasonsminde kunne der ses et forsænket område i form af husgru-
ben i hus 13. Som nævnt under beskrivelsen af denne grube gør den ringe 
mængde af forkullet plantemateriale og selve nedgravningens irregulære 
form dog funktionen af dette anlæg vanskelig at tolke. 

Spor efter indtrukne stolper optræder også i fl ere huse, som f.eks. i hus 
6 og hus 13, hvor de er forholdsvis tydelige. Ved disse to huse ses der spor 
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af indtrukne stolper bl.a. omkring de områder af husene, hvor der er mest 
korn men også andre steder i husene.  

Betragtes de danske fund af formodet oplagret korn fra slutningen af sen-
neolitikum og ældre bronzealder, tyder det på, at kornet kunne opbevares 
både i øst- og vestområderne i husene. Kornfund fra forsænkede husgulve 
ser dog indtil videre ud til at koncentrere sig i øst. Også her er der dog 
undtagelser som f.eks. i en vestlig husforsænkning fra ældre bronzealders 
periode I fra Lindebjerg på Fyn (Rowley-Conwy 1978). Her blev der fundet 
et kornlager bestående af anslået omkring 33 liter korn.

Selv om de danske kornlagre fra perioden kan optræde forskellige steder 
i husene, indikerer placeringen af alle kornkoncentrationerne i vest ved de 
repræsentative fi re huse fra Jasonsminde, at der kan have været et lokalt 
system med oplagring af korn i vest. Det er således muligt, at der med ti-
den vil kunne udskilles lokale eller regionale mønstre i, hvor man valgte at 
opmagasinere sit korn. 

Dels pga. variationen i hustyper (med f.eks. huse med og uden forsænk-
ninger, huse med varierende fordelinger af indre stolper, gruber og ildste-
der osv.) og dels pga. manglen på to-skibede huse med afgrøderester fra 
alle områder i landet er materialet dog endnu for begrænset til at komme 
med generelle konklusioner vedrørende opbevaring og behandling af korn 
i denne type huse.

Jasonsminde giver imidlertid et sjældent godt første indblik i opbevarin-
gen af korn i to-skibede huse i Østsjælland.  

Planterne 

De dyrkede og indsamlede arter
Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. 

Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg 
2005)

Triticum aestivum L. Brødhvede. Triticum dicoccum L. Enkorn. Triticum 
monococcum L. Emmer. Triticum spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm. (Hansen 
1993)

Quercus sp. Eg, bærer frø i form af agern. Træ op til 35 m. Maj-juni. Op-
rindelig almindelig i løvskove, krat og hegn (Hansen 1993)

Identifi cerede planter
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 som-
merannuel, 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)
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Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt. 15-100 cm lange stængler, som en-
ten er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra an-
dre 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 be-
byggelse. (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, skræn-
ter, marker, vedvarende græsmarker og ruderater. (Frederiksen et al. 1950, 
Hansen 1993)

Rumex acetosella L. Rødknæ. 15-30 cm høj, omkring 1.000 frø pr. plante. 
Flerårig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrø-
der 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)

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. (Frederik-
sen 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
Bromus cf. secalinus L. Rug-Hejre. 50-100 cm høj, omkring 1.450 frø pr. 

plante. Blomstrer og frømodner juni-juli. Overvintrende enårig, og udvik-
lingen falder nogenlunde sammen med rugens frømodning. Tidligere en 
meget almindelig og besværlig ukrudtsplante, der fortrinsvis forekom i vin-
tersæd hos rugen. Optræder især besværligt i våde eller fugtige pletter i rug-
marken, og især i fugtige år og da Rug-Hejre bedre tåler fugtige marker får 
denne ofte overtaget, og kan betragtes som den egentlige afgrøde. Samtidig 
har Rug-Hejrens evner til at klare sig bedre end den bevirket, at man troede 
rugen kunne forvandle sig til Rug-Hejre. Ruderater, rugmarker. (Frederik-
sen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)

Planter identifi ceret til slægt eller familie
Carex sp. Star sp.
Poaceae. Græsfamilien
Ranunculus sp. Ranunkel 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.


