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Indledning
I forbindelse med udgravningerne ved Golf 11 (SBM 1101)1, foretaget af
Skanderborg Museum, blev der påtruffet anlægsspor bl.a. i form af stolpehuller, huse, ovne og grave. Husene blev dateret til yngre romersk og
germansk jernalder, ovnene til yngre jernalder og gravene til sen germansk
jernalder og vikingetid.
Udgravningen blev afsluttet i 2009 i første omgang under ledelse af arkæolog Dorthe Bak Tøfting, mens den senere blev overtaget af arkæolog
Merethe Schifter Bakken.
Under udgravningen blev der udtaget jordprøver fra en række af lokalitetens forskellige anlæg. Efter endt udgravning blev prøverne sendt til Moesgårds Konserverings- og Naturvidenskabelige afdeling til videre behandling.

Prøvebehandling
Efter modtagelsen på Moesgård Museum blev alle prøver indledningsvis
tørret og ﬂoteret af arbejdsmand Aage Brandi 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, mens den tunge ﬂoteringsrest, der ligger tilbage i ﬂoteringsmaskinen efter den afsluttede ﬂotering, tørres og gemmes separat.
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Det kursoriske gennemsyn
Resultatet af det efterfølgende arkæobotaniske gennemsyn fremgår af tabel 1.
Det kursoriske gennemsyn viste, at prøverne generelt kun indeholdt få
eller ingen forkullede korn og/eller frø. Kornet kunne bestemmes til byg
og rug, mens én kerne af henholdsvis hvede og havre også blev observeret. Enkelte prøver var dog interessante, da de enten indeholdt forholdsvis
mange kornkerner eller stammede fra grave og indeholdt mindre mængder
kornkerner.
Det blev besluttet at gennemføre en egentlig analyse på ﬁre af de syv
egnede prøver. Disse ﬁre prøver stammede fra en tagbærende stolpe i et
yngre romertidshus (JP 330), en jordfæstegrav fra vikingetiden (JP 477) og
to ovne fra yngre jernalder (JP 484 og JP 485).

Gennemgang af de analyserede prøver (tabel 2)
JP 330
Prøven stammer fra den sydvestligste tagbærende stolpe (A830) i hus K11
(ﬁgur 1), der er dateret til yngre romersk jernalder.
Hovedparten af kornkernerne i prøven kunne bestemmes til avnklædt
byg (Hordeum vulgare var. vulgare)(tabel 2), mens kun én kunne identiﬁceres som en mulig nøgen byg (Hordeum vulgare cf. var. nudum). Endvidere
fandtes to avnbaser fra emmer (Triticum dicoccum) samt en mindre mængde
uidentiﬁcerbare kornfragmenter, der var knust i meget små stykker. Denne
knusning kunne indikere, at der er tale om makrofossiler, der oprindeligt
har ligget på gulvet og er blevet trampet på, mens huset har været i brug og
først er havnet i stolpehullet efter, at huset blev nedlagt.
Ukrudtsfrøene er hovedsageligt fra typiske markukrudtsplanter, som
sandsynligvis er kommet ind i huset sammen med det indhøstede korn –
kun frøet fra rosenfamilien (Rosaceae) er sandsynligvis fra en anden biotop.
Om der kan være tale om et frø fra en spiselig og dermed mulig indsamlet
frugt kunne desværre ikke bestemmes, da frøet var for dårligt bevaret.
Prøven passer ﬁnt ind i det gængse billede af agerbruget i yngre romersk
jernalder, hvor avnklædt byg er blevet dominerende i forhold til nøgen byg
Figur 1. Hus K11. JP330 er udtaget i A830

A830
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i hele landet. Til gengæld kan manglen på rug i prøven virke overraskende,
da denne kornsort også var en af de dominerende afgrøder i denne periode.
Kan dette måske skyldes, at rugen endnu ikke var nået til Østjylland på den
tid, hvor huset var i brug? Endnu er der kun foretaget meget få egentlige
analyser af makrofossilprøver fra denne periode i Østjylland, så der ﬁndes
endnu ikke et generelt overblik over agerbruget i denne del af landet. Der
skal dog gøres opmærksom på, at da der kun er analyseret én prøve fra
huset, skal der ikke lægges for meget i manglen på rug, da dette også kan
skyldes, at rugen ikke har været opbevaret præcist samme sted som byggen
og dermed ikke er havnet i samme stolpehul/prøve frem for, at der slet ikke
har været opbevaret rug i huset eller har været dyrket rug på lokaliteten i
yngre romertid.

JP 477 (samt JP445 og JP 460)
Prøven er udtaget i balken i en fundtom jordfæstegrav fra vikingetid. I forbindelse med den arkæologiske udgravning kunne det ikke afvises, at der i
fylden til graven ﬁndes materiale fra lokalitetens ældre brugsfaser.
Der blev kun fundet to kerner fra byg (Hordeum vulgare sp.) i prøven foruden en smule kornfragmenter. Derudover fandtes fem fragmenter fra hasselnøddeskal (Corylus avellana), der sandsynligvis alle stammer fra samme
nød samt enkelte ukrudtsfrø, der alle kommer fra typiske markukrudtsplanter
(tabel 2).
I de to øvrige prøver fra grave - JP445, der er fra en grav fra sen germansk
jernalder og JP460, der er fra en vikingetidsgrav, blev der under det kursoriske gennemsyn observeret enkelte kerner fra byg (tabel 1).
Umiddelbart skulle man ikke forvente at ﬁnde forkullede makrofossiler
eller større mængder trækul i jordfæstegrave, som det er tilfældet i de tre
grave fra Golf 11, da jordfæstegrave som regel ikke involverer afbrænding
ud over en eventuel afsvidning af kistens planker. Derimod sker det, at der
ﬁndes forkullede makrofossiler i brandgrave, hvor de tilsyneladende er en
del af gravgaverne (Jensen 2010; Jensen et.al. 2010).
Den mest sandsynlige forklaring på makrofossilerne i de tre grave er derfor heller ikke, at der er tale om gravgaver, men derimod at der er tale om
ældre materiale, der er kommet ned i graven som en del af opfyldsjorden.
Det vil sige, at makrofossilerne ikke afspejler begivenheder i forbindelse med
gravene, men derimod det agerbrug der tidligere har været på lokaliteten. I
den forbindelse kan prøverne ikke bidrage med ny viden på grund af deres
ringe antal.

JP 484 og JP 485
Prøverne stammer fra to jernudvindingsovne, som sandsynligvis er fra yngre
jernalder. Afstanden mellem de to ovne var ca. 10 m. Indholdet i de to prøver er overordnet set meget ens, hvorfor prøverne vil blive behandlet samlet
i det følgende.
Den dominerende kornsort er rug (Secale cereale), men i JP 485 fandtes også enkelte kerner fra havre (Avena sp.) og byg (Hordeum vulgare sp.),
hvoraf den ene kunne identiﬁceres som avnklædt byg (Hordeum vulgare var.
vulgare). De dyrkede sorter var ikke kun til stede i form af kornkerner, faktisk var prøverne dominerede af aksled fra rug.2 I JP 484 var forholdet mellem kerner og aksled ca. 1:86, mens det i JP 485 var på 1:6,25. Det vil sige,
at der må være tale om tærsket rughalm, da forholdet mellem kerner og
2
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aksled ellers burde være i nærheden af 2:13, hvis der var tale om rug, der var
taget direkte fra marken. At der er tale om halm, kunne de mange fund af
ukrudtsfrø også pege i retning af. Der er hovedsageligt tale om frø fra planter, der typisk betegnes som markukrudt, og som sandsynligvis er høstet ind
sammen med kornet. Det er bemærkelsesværdigt, at JP 484 er domineret
af diverse frø fra græsfamilien (Poaceae), som hejre (Bromus sp.), mulig almindelig rajgræs (cf. Lolium perenne) og rapgræs – muligvis enårig rapgræs
(Poa cf. annua). Disse ukrudtsplanter er tilsyneladende ikke blevet fjernet fra
halmen efter tærskningen. Det kan der være ﬂere grunde til, først og fremmest er det meget arbejdskrævende, og desuden øges halmens foderværdi,
når der også er en form for hø med i halmen. Der er derfor ingen umiddelbar grund til at fjerne ukrudtsstråene fra halmen. Meget taler derfor for, at
prøverne afspejler tærsket rughalm, hvori markukrudtet stadig er iblandet.
Sammensætningen afspejler dermed tilsyneladende delvist, hvordan kornmarken så ud. Spørgsmålet er så, hvorfor er der ingen stængler/strå i prøverne, hvis
der er tale om tærsket rughalm? En umiddelbar forklaring kunne være, at strå
brænder bedre end frø, og fundene af forskellige typer slagge i prøverne kunne
tyde på, at der har været en høj temperatur i forbindelse med forkulningen af
makrofossilerne. Derfor er det muligt, at stråene er brændt helt til aske, og kun
aksleddene og frøene, der er mere holdbare end strå, blev tilbage efter jernudvindingen. En anden mulighed er, at der er tale om affald fra rensningen af den
tærskede rug. En sådan rensning kan enten foregå ved rensning med sigter (ﬁgur
2) eller ved kastning (ﬁgur 3). Herved skilles det tærskede korn med tilhørende
affald i forskellige fraktioner alt efter størrelse eller vægt. En fraktion kunne bestå
af aksled, ukrudtsfrø og mindre kornkerner.

Figur 2. Agerbrugsprocesserne i forbindelse med bearbejdningen af det høstede korn – herunder
rensning af kornet ved hjælp af sigter med forskellige netstørrelser (Renfrew & Bahn 1994,
s.235)
Figur 3. Kastning af
kornet i forbindelse med
rensningen (Mikkelsen
& Nørbach 2009, ﬁgur
131, s.141 omtegnet
efter Viklund 1998)
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Forholdet 2 kerner pr. aksled opstår, da kernerne sidder sammen 2 og 2 i en avne i et småaks,
som der sidder en af pr. aksled
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Hvis det accepteres, at der er tale om tærsket rughalm eller affald herfra,
der er blevet brugt som prop i jernudvindingsovnene, kunne det tyde på,
at der er tale om en udvinding af jern, der er foregået om vinteren eller i
det tidlige forår, siden der er blevet brugt halm/tærskeaffald og ikke friske
kornstrå direkte fra marken, som det kendes fra bl.a. Drengsted og Snorup
(Mikkelsen & Nørbach 2003).
Endelig kan de mulige fund af almindelig rajgræs i prøverne antyde, at
der er tale om vinterdyrket rug, da denne ukrudtsart er typisk for vintersæd
(Mikkelsen & Nørbach 2003). Dette stemmer ﬁnt overens med, hvad der
ellers kendes fra jernudvindingsovne andre steder i landet (Mikkelsen &
Nørbach 2003).

Opsamling
Det er ikke muligt at lave en samlet konklusion på makrofossilerne fra Golf
11, da der er tale om spredte fund fra forskellige perioder og kontekster.
De mest interessante prøver er de to prøver fra jernudvindingsovnene, da
de viser, at der sandsynligvis er tale om tærsket halm eller tærskeaffald fra
vinterdyrket rug. At der er tale om tærsket halm/affald og ikke frisk korn
direkte fra marken, peger også på, at jernudvindingen er foregået udenfor
den tid på året, hvor kornet stod højt på marken, hvilket antyder, at ovnene
har været benyttet om vinteren eller det tidlige forår.
Makrofossiler i grave kan optræde som gravgaver, men det ser desværre
ikke ud til at være tilfældet på denne lokalitet, hvor det tværtimod ser ud til
at være forurening fra tidligere begivenheder. Disse makrofossiler er sandsynligvis havnet i gravene som en del af opfyldsjorden i forbindelse med
gravlæggelsen. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, når
prøven udtages i en jordfæstegrav, om det er muligt at afgøre, om der er
tale om jord fra selve graven, eller om der er tale om opfyldsjord, da dette
har stor betydning for deres tolkning. På denne lokalitet er det netop blevet
bemærket i forbindelse med prøvetagningen, at der var en risiko for, at prøverne var udtaget i opfyldsjorden.
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Planterne
De dyrkede og indsamlede arter
Corylus avellana Hasselnød.
Hordeum vulgare sp. L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj.
Højden 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)
Triticum dicoccum L. Emmer. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993)

Identiﬁcerede planter
Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig omkring 3.100 frø pr. plante (20.000 frø), dog frodige eksemplarer helt op til 40.000 frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget
sommerannuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet
jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
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 brede. 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. domesticeringen
og hybridicering er plantens naturlige karakteristika antagelig ændret4. Vejkanter, overdrev, enge, vedvarende græsmarker. (Melander 1998, Hansen
1993, Helbæk 1958a, Jessen & Lind 1922)
Poa annua L. Enårig Rapgræs. 5-20 cm høj. Blomstring og frømodning foregår hele sommeren og det meste af vinteren. Kan optræde meget ondartet
i vintersædmarker. Næsthyppigste ukrudtsart i Danmark. Agerjord, vejkanter, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Jessen & Lind 1922, Hansen 1993)
Polygonum aviculare L. Vej Pileurt. 10-75 cm (10-60 cm), lavtvoksende med
lange stængler, omkring 125-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning
juli-oktober. Typisk sommerannuel. Fortrinsvis lerede jorder, hyppigst i
åbne vintersædmarker og hørmarker, sjældnere i vårsæd. (Melander 1998,
Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
Rumex acetosella L. Rødknæ. 15-30 cm høj, omkring 1.000 frø pr. plante.
Flerårig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrøder på magre kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder. Grå klit,
strandoverdrev, sandede overdrev og vedvarende græsmarker, vejkanter,
skovrydninger, agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen &
Lind 1922)
Spergula arvensis L. Alm. Spergel. 10-40 cm (10-30 cm) høj, omkring 3.200
frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer både
forår og efterår, men de efterårsspirende fryser som regel bort om vinteren
og kan kun overleve meget milde vintre. Kan optræde uhyre talrigt i vårsædsmarker, især på lette kalktrængende jorder. Værdsat i stubmark som
foder til fårene. Agerjord, især næringsfattig bund. (Frederiksen et al. 1950,
Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
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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)

Planter identiﬁceret til slægt eller familie
Asteraceae Kurveblomstfamilie
Avena sp. Havre sp.
Bromus sp. Hejre sp.
Carex sp. Star sp.
Cerastium sp. Hønsetarm sp.
Chenopodium sp. Gåsefod sp.
Fabaceae Ærteblomstfamilie
Juncus sp. Siv sp.
Labiatae Læbeblomstfamilie
Poaceae sp. Græsfamilie
Polygonaceae sp. Syrefamilie
Rosaceae Rosenfamilie
Rumex sp. Skræppe sp.
Scirpus sp. Kogleaks sp.
Stellaria sp. Fladstjerne sp.
Trifolium sp. Kløver sp.

Litteraturliste
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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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EGNET TIL
JP-NR

ANALYSE?

KORN

FRØ

TRÆKUL

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

159

Nej

0

ca. 5

XXX

Pileurt

171

Nej

0

0

XX

Meget sand

325

Nej

0

0

XX

329

Nej

1

0

XX

Byg

330

Ja

ca. 60

ca. 5

XXXX

Byg (avnklædt), Pileurt, Kviste

331

Nej

1

0

XXXX

Byg

333

Nej

0

0

X

Kviste

334

Nej

0

1?

XX

336

Nej

ca. 2

ca. 1

XXXX

Kornet dårligt bevaret, Gåsefod

337

Nej

0

0

XXX

Meget sand

338

Nej

0

0

XX

Meget sand

361

Nej

1f

0

XX

cf. Byg

362

Nej

0

0

XX

363

Nej

0

0

XX

364

Nej

0

0

XX

415

Nej

0

0

XX

416

Nej

0

0

XXXX

431

Nej

0

ca. 2

XX

445

Evt.

ca. 2

ca. 2

XXX

Byg

460

Evt.

<5

0

XX

cf. Byg, meget sand

477

Evt.

>5

ca. 10

XXXX

Rug, Pileurt, Hasselnød, Almindelig pileurt

483

Evt.

15-25

0

XXXXX

Rug

484

Ja

>25

>30

XX

Rug, Hejre, Græsfamilie, cf. Rajgræs

485

Ja

>25

ca. 5

XXXX

Rug, Gåsefod, Store trækulsstykker

486

Nej

0

0

XX

487

Nej

0

0

XX

Kviste

488

Nej

1f

0

XXX

Lidt kornfragment

489

Nej

1

0

XX

Hvede

490

Nej

ca. 3

ca. 1

XXX

Byg (avnklædt), Græsfamilie

491

Nej

0

1

XXXX

Pileurt

492

Nej

1f

0

XX

Meget sand

493

Nej

ca. 5

0

XXX

Rug, cf. Havre, cf. Byg

494

Nej

0

0

XX

Meget sand

495

Nej

ca. 5

0

XXX

Kornet dårligt bevaret, Meget sand

496

Nej

ca. 1f

0

XXX

Kornet dårligt bevaret, Meget sand

497

Nej

>10

ca. 5

XXX

Pileurt, Meget sand, Store trækulsstykker

Meget sand
Pileurt, Gåsefod

Tabel 1. Den kursoriske gennemgang af ﬂoteringsprøverne. X markerer en subjektiv bedømmelse af
mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst.
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JP-NR

330

477

484

485

JP-NR

Prøvestørrelse (ml)

30

50

25

120

Prøvestørrelse (ml)

Oprindelig ﬂoteringsprøve (l)

2

10

4

9

Oprindelig ﬂoteringsprøve (l)

3

Havre sp. (kerner)

Avena sp. (kerner)
Hordeum vulgare cf. var. nudum

1

Hordeum vulgare var. vulgare

39

Hordeum vulgare sp.

10

Byg cf. nøgen byg
2

Secale cereale
Secale cereale (/Hordeum vulgare sp.) aksled
Triticum dicoccum (avnbase)

1

Avnklædt byg.

1

Byg sp.

14

28

Rug

1205 (1099)

175 (149)

Rug (/byg) aksled

2

Emmer (avnbase)

Cerealia indet.
Cerealia indet. fragment

134 (1 ml)

Cerealia indet. (avn)

1

Corylus avellana (skalfragment)

14

2

8

Korn indet.

55 (½ ml)

53 (½ ml)

Korn indet. fragment
Korn indet. (avn)

5 (1 nød)

Hasselnød (skalfragment)

Asteraceae

74

Bromus sp. (ikke secalinus)

35

1

Hejre sp.

Bromus sp. fragment

108

1

Hejre sp. fragment

Carex/Scirpus sp.

3

Chenopodium album

6

Kurveblomstfamilie

Star sp.

1

Chenopodium sp.

Hvidmelet gåsefod
4

Fabaceae

11

Gåsefod sp.

1

Ærteblomstfamilie

Juncus sp.

1

Siv sp.

Labiatae

1

Læbeblomstfamilie

cf. Lolium perenne
Persicaria merculosa/lapathifolium

34
5

Poa cf. annua
Poaceae
Polygonum aviculare

1

Bleg-/fersken-pileurt

7

3

Rapgræs cf. enårig rapgræs

64

6

Græsfamilien

1

Vej-pileurt

1

Syrefamilie

1

Rosennfamilie

Rumex acetosella
Rumex sp.

Cf. almindelig rajgræs

3

1

Polyganaceae
Rosaceae

8

2

10

Rødknæ

1

Spergula arvensis

Skræppe sp.
1

Stellaria/Cerastium

9
1

cf. Trifolium sp.

Almindelig spergel
1

Fladstjerne/Hønsetarm

3

Kløver sp.

Indet.

6

2

19

20

Ubestemmelige

Trækul

xxxx

xxxx

xx

xxxx

Trækul

Slagge

10

110

Slagge

Blomsterstand

2

Blomsterstand

Tabel 2. Nærmere analyse af udvalgte ﬂoteringsprøver fra SBM 1101, Golf 11. X markerer en subjektiv bedømmelse af mængden
af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst.

9

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.

