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Baggrund
I forbindelse med de arkæologiske udgravninger ved Skrillinge SØ II på
Vestfyn fandtes der arkæologiske levn fra både stenalder, bronzealder, jernalder og vikingetid/middelalder. Lokaliteten er udgravet i ﬂere etaper. Mht.
arkæobotaniske analyser er der tidligere lavet en analyse af materiale fra
en middelalderbrønd (Andreasen 2011). Denne analyse vil dog ikke blive
omtalt yderligere her. Herværende gennemsyn og analyse er baseret på udgravningskampagnen fra 20111. I forbindelse med denne del af udgravningen blev der udtaget i alt 24 jordprøver til ﬂotering og analyse for forkullet
plantemateriale.
Efter afslutningen på udgravningen blev samtlige jordprøver ﬂoteret af
arbejdsmand Arne Åkjær Rasmussen på Moesgård Museums ﬂoteringsanlæg, der står opstillet på Fyn. Floteringsanlægget består kort fortalt af en
skråtstillet sliske. I sliskens nedre ende påhældes den i forvejen tørrede jordprøve, hvorefter der tilføres vand gennem en række dyser. Vandet frigør det
ﬂydende materiale i prøven, hvilket inkluderer forkullede planterester. Det
lette materiale stiger til tops i slisken og ﬂyder til sidst ud over sliskens top,
hvor det opfanges i et stofnet med maskestørrelser på ca. 0,25 mm. Dette
materiale udgør den egentlige ﬂoteringsprøve. Det ikke ﬂydende materiale,
som ligger tilbage i slisken efter den afsluttede ﬂotering, udgør den såkaldte
ﬂoteringsrestprøve, som også bliver gemt efter ﬂoteringen.
Efter den afsluttede ﬂotering blev det ﬂoterede materiale fra Skrillinge
SØ II tørret og herefter sendt til Moesgård Museum til videre analyse i
laboratoriet.

1. Skrillinge Sydøst II, Kampagne II er udgravet af Odense Bys Museer. Lokaliteten er
beliggende i Kavslunde sogn, Vends herred, Tidligere Odense amt, har stednr. 08.07.1272 og UTM-koordinaterne 548220/614992, zone 32.
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Tabel 1. Det kursoriske gennemsyn fra Skrillinge Sydøst II.

Det kursoriske gennemsyn
På Moesgård blev prøverne indledningsvist kursorisk gennemset under stereolup ved op til X 40 forstørrelse. Det kursoriske gennemsyn betegner et
relativt hurtigt gennemsyn af prøverne, som bl.a. danner basis for udvælgelse af materiale til 14C datering og en vurdering af prøvernes egnethed
i forbindelse med en egentlig arkæobotanisk analyse. Under gennemsynet
opgøres det anslåede antal kornkerner, frø og mængden af trækul i de enkelte prøver. Det skal imidlertid noteres, at angivne mængder i tabellen er
skøn, der som tidligere nævnt er baseret på et hurtigt kursorisk gennemsyn.
De skal derfor ikke betragtes som eksakte angivelser.
Resultatet af de kursoriske gennemsyn fra Skrillinge SØ II kan ses i tabel
1.
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I kolonne 2 i tabel 1, angiver ”Analyseegnet?” en umiddelbar bedømmelse
af det enkelte anlægs potentiale set i relation til et statistisk mindstemål.
Opmærksomheden skal henledes på, at denne bedømmelse ALENE beror i
den enkelte prøve og ikke tager hensyn til eventuelle særlige forhold i fundkonteksten. En prøve, der således vurderes som ”Nej”, kan derfor meget
vel anvendes til at belyse en særlig problemstilling. Det er tillige vigtigt at
understrege, at selvom der er et stort antal prøver, som IKKE er fundet
egnet til en analyse, så kan et samlet analysebillede være vigtigt i forståelsen
af lokalitetens funktion. Herudover gælder følgende vedrørende tolkningen
af tabellen: Beskrivelser i parentes omhandler materiale fra ﬂoteringsrestprøverne, mens øvrige beskrivelser omhandler selve ﬂoteringsprøverne.
Trækulsmængder opgives som henholdsvis X med det mindste og XXXXX
med det største indhold af trækul. F angiver fragmenter. Betegnelsen ”sp.”
betegner, at planteresten kunne henføres til slægt, men ikke nærmere til art.
Endelig markerer ﬂere plantenavne adskilt af skråstreg ”/”, at der er ﬂere
tolkningsmuligheder for den pågældende planterest.

Fig. 1. Udgravningen ved Skrillinge Sydøst II.
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Resultatet af det kursoriske gennemsyn
Det kursoriske gennemsyn viste, at ﬂere af de gennemsete prøver indeholdt
forkullede kornkerner og ukrudtsfrø i relativt høje mængder. Af dyrkede
kornsorter var det kun byg (Hordeum vulgare sp.), som kunne erkendes umiddelbart. Herudover kunne et enkelt fragment af forkullet hasselnøddeskal
(Corylus avellana) dog også indikere indsamling af planteføde på stedet.
På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev det besluttet at foretage
en egentlig analyse af de fundrigeste prøver fra Skrillinge SØ II. Dette inkluderede prøverne X79, X90-91 og X93. Desuden blev X92 analyseret på
trods af et ringe fundindhold, da den kommer fra samme hus som X90-91
og X93.

De analyserede prøver
Resultatet af analyserne fra Skrillinge SØ II kan ses i tabel 2-3. Følgende
noter kan tilknyttes tolkningen af tabellerne. Trækulsmængder opgives ligesom i tabel 1 som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med det
største indhold af trækul. F angiver fragmenter. Betegnelsen ”cf.” betyder,
at den givne planterest sandsynligvis, men ikke fuldstændig sikkert tilhører pågældende art, mens ”sp.” betegner, at planteresten kunne henføres til
slægt, men ikke nærmere til art. Avnbaser er markeret med to tal i tabellen
adskilt med tegnet ”~”. Tallet før ”~” betegner her antallet af fundne avnbasefragmenter, mens tallet efter”~” markerer antallet af avnbasehalvdele.
Endelig markerer ﬂere plantenavne adskilt af skråstreg ”/”, at der er ﬂere
tolkningsmuligheder for den pågældende planterest.
De analyserede prøver fra Skrillinge SØ II kommer fra to forskellige
hustomter, K4 og K8 (se ﬁg. 1). I følgende afsnit skal analyserne gennemgås
i kronologisk rækkefølge:

Hus K8
De fem prøver X90-93 er udtaget fra det toskibede langhus K8 (se ﬁg. 2).
I alt er der foretaget to 14C dateringer på bygkerner fra både X91 og X93.
Disse daterer samlet set huset til senneolitisk tid (2198-1917 cal. f.Kr. med
95,4% sandsynlighed).
Resultatet af analyserne fra huset fremgår af tabel 2.
Planteindholdet i prøverne fra K8 bestod, som det fremgår af tabel 2, overvejende af forkullede kornkerner. Herudover fandtes også en smule rester
af forkullet ukrudt.
De dyrkede afgrøder i prøverne fra K8 var klart domineret af kornkerner fra byg (Hordeum vulgare sp.) Blandt byggen kunne en del af kernerne
nærmere bestemmes som nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum) Ud over
byg fandtes der også en smule rester af hvede (Triticum sp.) En del af hvedekernerne kunne bestemmes som enten emmer eller spelt (Triticum dicoccum/spelta), og herudover fandtes en enkelt avnbase, som sikkert kunne
bestemmes som emmer (Triticum dicoccum). Den enlige kerne af sandsynlig
enkorn (Triticum cf. monococcum) må til gengæld tages med forbehold. Dels
kan atypiske kerner af andre hvedesorter som f.eks. emmer ligne kernerne
fra enkorn, og dels kan en enkelt kornkerne ikke tages som noget sikkert
bevis på dyrkning af enkorn på stedet. Det kan således f.eks. dreje sig om
ukrudt, som har vokset blandt de øvrige afgrøder på stedet.
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Fig. 2. Hus K8 med de analyserede prøver.

X-NR:

90

91

92

93

X-NR

Analyseret (ml)

9

16

5

17

Analyseret (ml)

Cerealia indet. Kerner

23+103f.

56+275f.

29+72f. Korn ubestemmelige, kerner

Hordeum vulgare var. nudum kerner

28+1f.

49

3

Nøgenbyg, kerner

Hordeum vulgare sp. kerner

44+2f.

90

12

Byg sp. kerner

Triticum dicoccum/spelta, kerner

8

Emmer/spelt, kerner

Triticum dicoccum, avnbaser

1~1

Emmer, avnbaser

Triticum cf. monococcum, kerne

1

Hvede. cf. enkorn, kerne

Calluna vulgaris, stængel

3

1

Hedelyng, stængel

Fabaceae

1

Galium sp.

1f.

Forkullede stængler/rødder
Trækul (X-XXXXX)

Snerre sp.
1 stk.

X

XX

Ærteblomstfamilien

XX

Forkullede stængler/rødder
XX

Trækul (X-XXXXX)

Tabel 2. De analyserede prøver fra hus K8.
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Ukrudt optrådte i prøverne i ganske små mængder i form af et enkelt
forkullet stængelfragment af hedelyng (Calluna vulgaris) samt to forkullede
ukrudtsfrø af henholdsvis ærteblomstfamilien (Fabaceae) og snerre (Galium sp.). Hvordan resterne af vilde arter er havnet i prøverne er ikke til at
sige med sikkerhed. De to ukrudtsfrø kan evt. repræsentere rester af det
markukrudt, som har vokset med kornet, men kan også have været bragt
ind i huset på anden vis.
Samlet set viser den ringe mængde ukrudtsfrø i forhold til korn, at kornet
i huset har været meget fri for ukrudt. Dette er et almindeligt træk ved afgrødefund fra neolitikum og begyndelsen af bronzealderen. Fænomenet kan
have haft ﬂere forskellige årsager (Møbjerg et al. 2007, Robinson 2000). Da
forekomsten af rene afgrøder er et generelt træk, som kendetegner de tidligste afgrødefund herhjemme, skyldes fænomenet sandsynligvis fundamentale ændringer inden for agerbruget. F.eks. indeholder dyregødning mange
ukrudtsfrø, så en begyndende eller intensiveret gødskning vil kunne fremme
mængden af ukrudt på markerne. Det samme vil fremkomsten af mere permanente marker, idet jorder, som udsættes for hyppig dyrkning, efterhånden vil komme til at indeholde et stort antal spireklare frø fra arter, som er
tilpasset agerbruget. Modsat vil jorder, der ligger brak i længere perioder,
komme til at rumme frø fra arter, som er dårligt tilpasset agerbruget, og som
vil have vanskeligt ved at klare sig, når jorden endelig opdyrkes.
Mht. inddelingen af hus K8 i funktionsområder kunne det ses, at de mest
kornrige prøver i huset fandtes i de vestligste stolpehuller i huset (se ﬁg. 3).
Dette indikerer, at det hovedsageligt var i vest, at man opbevarede og arbejdede med sit korn. Det skal dog i den forbindelse nævnes, at alle hvedekerner, som fandtes i K8, optrådte i X93 i det østligste tagstolpehul i huset.
Dette kunne evt. antyde, at arbejdet/opbevaringen af hvede alternativt kan
have foregået i øst. Mht. tolkningen af husets funktionsområder skal der dog
tages forbehold for de forholdsvis små mængder planterester og her især fra
hvede, som samlet set fandtes i huset.

Fig. 3. Lagkagediagram over kornfordelingen i hus K8.
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Hus K8 repræsenterer det første arkæobotanisk set velundersøgte senneolitiske hus fra Fyn. I det hele taget ﬁndes der kun ganske få analyser fra
Østdanmark. Det vides derfor ikke, om fordelingen af korn i huset er typisk
eller atypisk for området. Fra lokaliteten Jasonsminde ved Hedehusene på
Sjælland er der dog for nyligt undersøgt fem huse fra senneolitikum/ældste
bronzealder (Jensen 2013). Ligesom hus K8 ved Skrillinge SØ II tilhører
husene ved Jasonsminde gruppen af to-skibede huse, der er uden forsænkning, og ligesom det er tilfældet ved Skrillinge Sydøst II, ser kornet ved
Jasonsminde ud til at koncentrere sig i husenes vestender. Dette står i kontrast til de ﬂeste to-skibede huse fra senneolitikum og ældre bronzealder
med forsænkede gulve. I disse er der foreløbig en tendens til, at de største
kornfund optræder i øst (Jensen 2013). Endnu er der dog så få arkæobotanisk velundersøgte hustomter fra senneolitikum/ældre bronzealder, at det
ikke kan siges, om huse af typen uden forsænkninger adskiller sig fra husene
med, eller om der alternativt er et østdansk mønster omkring opbevaring af
og arbejde med kornet i vest.

X79
Den enlige prøve X79 er analyseret fra det treskibede hus K4. Prøven kommer nærmere bestemt fra fylden i et tagstolpehul fra midt i den sydvestlige
del af huset (se ﬁg. 4). Der er foretaget to 14C dateringer på bygkerner i X79,
der samlet viser en datering af huset til førromersk jernalder (201 cal. f.Kr
- 3 cal. e.Kr. med 95,4% sandsynlighed).
Resultatet af analysen af X79 kan ses i tabel 3.

Fig. 4. Hus K4 med den analyserede prøve.
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X-NR:

79

X-NR

Analyseret (ml)

44

Analyseret (ml)

Avena sp. kerner

1f.

Havre sp. kerner

Cerealia indet. Kerner

4+7f.

Korn ubestemmelige,
kerner

Hordeum vulgare sp. kerner

11+1f.

Byg sp. kerner

Cf. Linum

1f.

Cf. Almindelig hør

Persicaria maculosa/lapathifolium

12+3f.

Bleg-/fersken-pileurt

Rumex sp.

131

Skræppe sp.

Cf. Rumex

38

Cf. skræppe

Forkullede stængler/rødder

mange

Forkullede stængler/rødder

Trækul (X-XXXXX)

XXX

Trækul (X-XXXXX)

Tabel 3. Den analyserede prøve fra hus K4.

Som det fremgår af tabel 3, fandtes der forkullede rester af både dyrkede
arter og ukrudt i X79. Resterne af de dyrkede afgrøder optrådte kun i mindre mængde i prøven hovedsageligt i form af byg (Hordeum vulgare sp.), men
enkeltfragmenter af havre ((Avena sp.) og formodet hør (cf. Linum) optrådte
dog også. Om disse enkeltfragmenter repræsenterer dyrkede afgrøder er dog
vanskeligt at sige ud fra enkelte usikre fragmenter, og mht. havrefragmentet
i prøven kunne det ikke erkendes, om dette repræsenterer dyrket havre eller
ukrudtsarten ﬂyvehavre (se beskrivelsen af havre nedenfor).
Hovedparten af de forkullede planterester i prøven kommer fra ukrudtsfrø og indenfor ukrudtsgruppen især fra skræppe (Rumex sp.) En del skræppearter kan ikke adskilles fra hinanden på frøene, og af denne grund kunne
skræppefrøene fra X79 desværre ikke bestemmes nærmere til art. Skræppe
kan vokse under mange forskellige økologiske forhold, og det er vanskeligt
at vide, hvad grunden til de mange skræppefrø i prøven kan være. Det skal
dog noteres, at der ud over skræppefrøene også fandtes et stort antal forkullede plantestængler i X79. Stænglerne kunne ikke nærmere bestemmes til
art. Det må dog betragtes som muligt, at i hvert fald en del af plantestænglerne kommer fra skræppe, og at det således har været hele skræppeplanter
og ikke frøene alene, som af den ene eller anden grund er havnet i huset.
Samlet set repræsenterer plantematerialet i X79 sandsynligvis rester af
korn og især skræppeplanter, som er blevet forkullet i forbindelse med diverse aktiviteter i huset. Hvad disse aktiviteter kan have været er vanskeligt
at vide med sikkerhed. Sammenblandingen af forskellige typer plantemateriale i fundet tyder dog ikke på, at X79 udgør et samlet fund, som afspejler
en bestemt begivenhed, der har fundet sted i huset. Snarere repræsenterer
fundet resterne af ﬂere forskellige aktiviteter.
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Afslutning
De arkæobotaniske analyser fra Skrillinge SØ II giver samlet set et vigtigt
indblik i det fynske agerbrug i førromersk jernalder og senneolitikum, der
er to perioder, hvor dyrkningssituationen i området er relativt dårligt belyst.
Især fra senneolitikum ﬁndes der indtil videre kun ganske lidt arkæobotanisk
materiale fra Fyn. Et enkelt fund af kornindtryk i keramik fra lokaliteten
Borreby syd for Odense er dog tidligere analyseret (Brøndsted 1938:362).
Borrebyfundet udgjordes af enkelte indtryk af kerner fra emmer og nøgenbyg, hvilket svarer godt til afgrødefordelingen i hus K8 fra Skrillinge SØ
II. Afgrøderne på Skrillinge SØ II passer også ﬁnt med den overordnede
situation i de danske fund som helhed, hvor de mest fremtrædende afgrøder
i senneolitikum tilsyneladende var nøgenbyg og emmer (Robinson 2000,
2003). Plantefordelingen i hus K8 ved Skrillinge SØ II forekommer således
overordnet set typisk for periodens danske fund.
I forhold til senneolitikum er plantesituationen i førromersk jernalder på
Fyn trods alt noget bedre belyst, idet der efterhånden ﬁndes et mindre antal
analyser (Jensen & Andreasen 2011). Disse viser, at det fynske agerbrug
på dette tidspunkt var baseret på dyrkningen af en forholdsvis lang række
planter modsat situationen i senneolitikum, hvor man langt overvejende baserede sin dyrkning på relativt få sorter af byg og hvede. Hvor stor artsvariationen har været i førromersk jernalder på Skrillinge SØ II er dog umuligt at
sige ud fra den enlige og relativt fundfattige prøve X79 fra K4.
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Planterne
De dyrkede og indsamlede arter
Avena sativa L. Almindelig Havre. 60-120 cm høj. Optræder ofte sammen
med Flyvehavre. (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 aestivum L. Brødhvede, Triticum dicoccum L. Emmer, Triticum
spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993)

Identiﬁcerede 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)
Calluna vulgaris (L.) Hull. Hedelyng. 20-60 cm, blomstrer august-september. Flerårig. Heder, klitheder, hedemoser, tørre dele af højmoser.
(Hansen 1993)

Svært adskillelige planter
Persicaria maculosa L. Ferskenbladet Pileurt. 25-60 cm høj, omkring 200800 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. 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. Rumex. Cf. skræppe

Planter identiﬁceret til slægt eller familie
Avena sp. Havre (se beskrivelser af Avena sativa, dyrket havre og Avena
fatua, ﬂyvehavre ovenfor)
Fabaceae sp. Ærteblomstfamilien
Galium sp. Snerre sp.
Rumex sp. Skræppe 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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