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Bakgrund
Under 2007-2008 genomförde Jesper Hansen från Odense Bys Museer en
utgrävning av OBM 25201, en lokal som bestod av två gårdsanläggningar
som antas stamma från romersk järnålder. Under utgrävningen insamlades
prover till arkeobotanisk analys. Dessa prover sändes till Moesgård Museums naturvetenskapliga- och konserveringsavdelning för kursorisk analys
som genomfördes av Marianne Høyem Andreasen i maj 2008. Med utgångspunkt i den kursoriska analysen bedömdes totalt 13 prover som lämpliga
eller eventuellt lämpliga för en fördjupad arkeobotanisk analys.

Provmaterialet
Av de tretton analyserade proverna härstammar tre (X13-X15) från ett treskeppigt långhus (Konstruktion 1) i utgrävningsområdets norra del. Sex
prover är uttagna ur ett långhus (Konstruktion 4) i utgrävningsområdets
södra del (X26-X31) och fyra härstammar från en mindre konstruktion
(konstruktion 15) belägen ca 40 m nordöst om Konstruktion 4.

1 OBM 2520 (FHM 4296/586) Fladbjerg Syd, Nørre Broby sogn, Sallinge herred, Svendborg
amt. Sted nr . 090418-55. UTM 557125/6123800 Zone 32.
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Provbehandlingen
Alla prover flotterades i Moesgård Museums flotteringsmaskin av Arne
Aakær Rasmussen. Anläggningen består av en vinklad ränna. Vattentillförseln sker i rännans lägsta punkt där de torra proverna också tillförs. När
vattennivån stiger bär vattenströmmen med sig det flytande, förkolnade,
materialet till rännans utlopp där materialet fångas upp med hjälp av ett
finmaskigt nät på ca 0,25 mm. Denna maskstorlek är tillräcklig för att fånga
upp även de minsta ogräsfröna. Det tunga material som inte flyter upp till
ytan vid flotteringen vattensållas och sparas separat. Efter flotteringen torkas proverna och sänds till laboratorium för genomgång.
Analysen av materialet har bestått av en visuell inspektion av materialet
med hjälp av ett stereomikroskop med 5-40 gångers förstoringsgrad. Under
inspektionen plockas det förkolnade materialet ut ur proverna för att därefter identifieras med hjälp av referenslitteratur samt moderna referensprover. Analysen och identifieringen av materialet genomfördes av cand phil
Radoslaw Grabowski.

Figur 1. Utgrävningsområdet med de analyserade konstruktionerna (Konstruktion 1, Konstruktion 4 och Konstruktion 15) markerade.
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Resultat2
EGNET
TIL

ANTAL

X-NR

ANALYSE
?

KORN

FRØ

TRÆKUL

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

13

Ja

>100

Få

xxxx

(Brændt ler) Få store stykker trækul. Avnklædt byg,
havre

14

Evt

10-30

<15

xxx

(Brændt ler) Avnklædt byg, rug?

15

Evt

2-5

<5

xx

Avnklædt byg, hvede

16

Nej

1

0

x

Byg

17

Nej

1-5

<10

xxx

(Keramik) Få store stykker trækul. Markukrudt

18

Nej

0

0

x

(Brændt knogle)

19

Nej

0

0

xx

(Keramik) Få store stykker trækul

20

Nej

<15

<5

xx

(Keramik) Få store stykker trækul. Byg, hvede?

21

Nej

7-15

10-20

xx

Avnklædt byg. Persicaria merculosa/lapathifolium

22

Nej

4-10

<5

xx

(Brændt knogle) Flere store stykker trækul. Avnklædt
byg

23

Nej

1-10

<15

xxxxx

(Keramik) Mange store stykker trækul. Byg

24

Nej

2-5

<10

xx

(Flint) Få store stykker trækul

26

Ja

>100

Få

xxxx

(Brændt knogle, flint, keramik) Flere store stykker
trækul. Avnklædt byg, havre

27

Ja

>150

Få

xxxxx

Mange store stykker trækul. Avnklædt byg, hvede?

28

Ja

>100

Få

xxx

(Keramik) Flere store stykker trækul. Avnklædt byg,
havre

29

Ja

>150

Få

xxxxx

(Keramik) Mange store stykker trækul. Avnklædt byg,
hvede

30

Ja

375 ml*

Få

xxx

(Brændt kngole) Flere store stykker trækul *næsten
rent korn -> avnklædt byg, havre.

31

Ja

175 ml*

Få

xx

(Brændt knogle) Flere store stykker trækul. *næsten
rent korn -> avnklædt byg

34

Nej

0

0

x

35

Ja

>100

Få

xxxx

Flere store stykker trækul. Avnklædt byg, havre, hvede

36

Ja

>150

Få

xxxxx

Mange store stykker trækul. Avnklædt byg. Spergel

37

Nej

1

0

x

Havre

38

Ja

200 ml*

Få

xxxx

(Keramik) Mange store stykker trækul. *næsten rent
korn -> avnklædt byg, hvede

39

Ja

>500

Få

xxxx

(Keramik) Mange store stykker trækul. Avnklædt byg,
havre, hvede

43

Nej

0

0

x

Få store stykker trækul

44

Nej

10-15

<5

x

Avnklædt byg, havre

45

Nej

15-20

<5

x

Avnklædt byg

46

Nej

10-15

<10

x

Avnklædt byg

47

Nej

30-40

<10

x

Avnklædt byg

Tabell 1. Resultat från den kursoriska analysen. Träkolet är subjektivt värderat med 1-5 X. X=mycket lite
träkol och XXXXX= riktigt mycket träkol.

Notera att alla växtnamn för enkelhets skull anges på latin och danska.
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3

x-nr

13

14

15

Oprindelig prøvestørrelse (l)

5

5

5

Prøvestørrelse (ml)

100

50

37

Avena sp

17

1

1

Havre

Hordeum vulgare var vulgare

178

24

3

Avnklædt byg

Secale cereale

3

8
1

Almindelig hvede (brødhvede)

Cerealia indet

132

12

2

Korn

DYRKEDE ARTER TOTAL

330

45

6

1

Mulig star

6

11

Hvidmelet gåsefod

3

Knudet pileurt

3

Græsfamilien

Triticum aestivum

cf Carex sp
Chenopodium album
Persicaria lapathifolia
cf Persicaria lapathifolia

Rug

1

Poaceae

Mulig knudet pileurt

Polygonum aviculare/Fallopia convolvulus

3

Almindelig pileurt/Snerle-pileurt

Rumex acetosella

10

Rødknæ

cf Rumex sp

1

Mulig skræppe

3

Almindelig pengeurt

2

Mulig muse-vikke/Tadder-vikke

5

Ubestemmelig

Thlaspi arvense

1

cf Vicia cracca/Vicia tetrasperma

Indet

5

ØVRIGE ARTER TOTAL

13

37

0

TOTAL

343

82

6

Trækul

XXXX

XXX

XX

Tabell 2. Resultat från prover från Konstruktion 1. Cf. markerar att gällande växt liknar, men inte med säkerhet kan bestämmas till nämnda art.Växter åtskilda med snedsträck markerar att växten tillhör en av flera
alternativa arter. Sp. markerar att en växtrest kan bestämmas till ett släkte men inte en specifik art. Träkolet
är subjektivt värderat med 1-5 X. X=mycket lite träkol och XXXXX= riktigt mycket träkol.
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x-nr

26

27

28

29

30

31

Oprindelig prøvestørrelse (l)

5

5

5

5

5

5

Prøvestørrelse (ml)

130

150

125

250

300

175

Avena sp

25

31

193

110
(x2=220)

Hordeum vulgare var vulgare

33

179

77

51
(x2=102)

Hordeum vulgare

7

cf Avena sp

Havre
1 (x4=4)

1 (x4=4)

Mulig havre

574 (x4=
2296)

261
(x4=1044)

Avnklædt byg
Byg

cf Secale cereale

1 (x4=4)

Triticum aestivum

16

Triticum sp.

5

1

1 (x2=2)

1 (x4=4)

Mulig rug
1 (x4=4)

1 (x2=2)

Hvede

Cerealia indet

34

192

113

59
(x2=118)

111
(x4=444)

169
(x4=676)

DYRKEDE ARTER TOTAL

99

423

384

444

2752

1728

cf Carex sp
Chenopodium album

1
1

Hvidmelet gåsefod
1

Persicaria lapathifolia

3

Poaceae

1

2

Uægte burre-snerre
1 (x2=2)

1

cf Stellaria sp.
Indet

1 (x4=4)

1 (x4=4)

Knudet pileurt

2 (x4=8)

1 (x4=4)

Syrefamilien

Græsfamilien

Polygonaceae
Spergula arvensis

Korn

Mulig star

1

Galium spurium

Almindelig hvede
(brødhvede)

1

Almindelig spergel

1

Mulig fladstjerne

1

1

1 (x2=2)

ØVRIGE ARTER TOTAL

1

7

7

4

12

8

Ubestemmelig

TOTAL

100

430

391

448

2764

1736

Trækul

XXXX

XXXXX

XXX

XXXXX

XXX

XX

Tabell 3. Resultat från prover från Konstruktion 4. Cf. markerar att gällande växt liknar, men inte med säkerhet kan bestämmas till nämnda art. Sp. markerar att en växtrest kan bestämmas till ett släkte men inte en specifik art. Träkolet är subjektivt
värderat med 1-5 X. X=mycket lite träkol och XXXXX= riktigt mycket träkol. En del prover innehöll ett mycket rikt på
botaniskt material och endast delar av av proverna blev genomsökta. I tabellen redovisas resultaten både för delprovet samt
omräknat för att motsvara provets totala volym.
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x-nr

35

36

38

39

Oprindelig prøvestørrelse (l)

5

5

5

5

Prøvestørrelse (ml)

160

250

200

200

Avena sp

5 (x4=20)

3 (x2=6)

13 (x4=52)

18 (x4=72)

Avena cf sativa
Hordeum vulgare var vulgare

1 (x4=4)
70 (X4=280)

106 (x2=212)

Hordeum vulgare var nudum
Hordeum vulgare

Triticum aestivum

Mulig dyrkad havre

242
(x4=968)

161 (x4=644)

Avnklædt byg

19 (x4=76)

1 (x4=4)

Nøgen byg

71 (x4=284)

Linum usitatissimum

Byg

2 (x2=4)
14 (x4=56)

Triticum sp.

6 (x2=12)

Hør
85 (x4=340)

25 (x4=100)

2 (x2=4)
40 (x4=160)

49 (x2=98)

237
(x4=948)

121 (x4=484)

DYRKEDE ARTER TOTAL

516

336

2672

1304

Camelina sativa

27 (x4=108)

51 (x2=102)

31 (x4=124)

25 (x4=100)

cf Carex sp
4 (x2=8)

Galium cf palustre

1 (x4=4)

cf Galium sp

1 (x4=4)

Persicaria lapathifolia

2 (x4=8)

cf Persicaria lapathifolia
Poaceae

Korn

Sæd-dodder

2 (4=8)

Mulig star

4 (x4=16)

Hvidmelet gåsefod

1 (x4=4)

Mulig kær-snerre
Mulig snerre

2 (x2=4)

4 (x4=16)

3 (x4=12)

2 (x2=4)
6 (x2=12)

Knudet pileurt
Mulig knudet pileurt

1 (x4=4)

Græsfamilien

Polygonaceae

1 (x4=4)

Syrefamilien

Rumex acetosella

2 (x4=4)

Rødknæ

Rumex cf crispus

4 (x4=16)

Almindelig hvede (brødhvede)
Hvede

Cerealia indet

Chenopodium album

Havre

1 (x4=4)

cf Rumex sp

Mulig kruset-skræppe
1 (x2=2)

Scleranthus annus

2 (x4=8)

Spergula arvensis

90
(x4=360)*

Mulig skræppe
1 (x4=4)

203
(x2=406)*

141
(x4=564)*

Enårig kvavel
167 (x4=668)*

Almindelig spergel

Stellaria media

1 (x4=4)

Almindelig fuglegræs

cf Vicia sp

1 (x4=4)

Mulig vikke

Indet

8 (x4=32)

15 (x2=30)

Ubestemmelig

ØVRIGE ARTER TOTAL

544

568

728

808

TOTAL

1060

904

3400

2112

Trækul

XXXX

XXXXX

XXXX

XXXX

Tabell 4. Resultat från prover från Konstruktion 15. Cf. markerar att gällande växt liknar, men inte med säkerhet kan
bestämmas till nämnda art. Sp. markerar att en växtrest kan bestämmas till ett släkte men inte en specifik art. Träkolet är
subjektivt värderat med 1-5 X. X=mycket lite träkol och XXXXX= riktigt mycket träkol. En del prover innehöll ett mycket
rikt på botaniskt material och endast delar av av proverna blev genomsökta. I tabellen redovisas resultaten både för delprovet
samt omräknat för att motsvara provets totala volym. * Markerar att ett prov innehöll Spergula arvensis-frön som var starkt
fragmenterade. Det redovisade antalet frön är därför en aproximation då flera fragment kan härstamma från samma frö.
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Konstruktion 1
Prov X13
I detta prov återfanns ett komparativt stort material bestående av 330 förkolnade kornkärnor. Av dessa kunde över hälften identifieras till art. Materialet dominerades nästan totalt av agnklädd byg (Hordeum vulgare var
vulgare) med undantag för tre kärnor av råg (Secale cereale).
Det övriga botaniska materialet bestod av 13 ogräsfrön av vilka åtta kunde
identifieras som hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), almindelig pengeurt (Thlaspi arvense) och knudet pileurt (Persicaria lapathifolia).
Prov X14
I detta prov återfanns 45 förkolnade kornkärnor av vilka 32 kunde identifieras. Materialet bestod till största delen av agnklädd byg med inslag av åtta
rågkärnor.
Det övriga botaniska materialet bestod av 37 ogräskärnor av vilka 32
kunde identifieras som hvidmelet gåsefod, knudet pileurt, almindelig pileurt/snerle-pileurt (Polygonum aviculare/Fallopia convolvulus) och rödknæ
(Rumex acetosella). Förekomsten av 3 gräsfrön (Poaceae) och en möjlig star
(cf Carex sp) kan också indikera insamlilng av växtmaterial från våtmarker
och gräsängar.
Prov X15
Detta prov innehöll ett mycket begränsat material bestående av endast sex
sädeskornskärnor. Av dessa kunde kunde två identifieras som agnklädd byg
och en som almindelig hvede. De resterande tre kärnorna var alltför hårt
brända för att möjliggöra en identifikation.
Konstruktion 1, översikt
Resultaten från analysen av prov X13-X15, i kombination med resultaten
från den kursoriska analysen, visar tydligt på en koncentration av förkolnat
botaniskt material i husets syd-västligaste ände (se figur 2). Det förkolnade
sädeskornsmaterialet domineras starkt av agnklädd byg medan ogräsmaterialet är förhållandevist varierat.
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Ogräs och övriga växter

Figur 2. Planritning över Konstruktion 1 med diagram som visar fördelningen av det förkolnade
botaniska materialet. Proverna har sorterats i grupper med utgångspunkt i dess spatiala distribution i huset. *Markerar att resultaten är helt eller delvist baserade på den kursoriska analysen.
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Konstruktion 4
Prov X26
I provet återfanns totalt 99 förkolnade sädeskornskärnor. Av dessa var 65 i
gott skick och kunde identifieras till art. Materialet domineras av agnklädd
byg, dock med en relativt stor andel havre (Avena sp). Ogräsmaterialet i
provet var sparsamt och utgjordes av endast ett förkolnat frö av hvidmelet
gåsefod.
Prov X27
I detta prov återfanns 423 sädeskornskärnor av vilka 231 blev identifierade
till art. Agnklädd byg var återigen den dominerande sädeskornssorten med
inslag av 31 havre och 21 hvede (Triticum), av vilka 16 kunde identifieras
som almindelig hvede (Triticum aestivum).
Ogräsmaterialet utgjordes av sju förkolnade frökärnor tillhörande hvidmelet gåsefod, knudet pileurt, almindelig spergel (Spergula arvensis) och
gräs som inte kunde identifieras till specifik art (Poaceae).
Prov X28
I detta prov återfanns totalt 348 sädeskornskärnor. Av dessa kunde 193
identifieras. Materialet dominerades av havre med inslag av 77 kärnor från
agnklädd byg samt en enstaka kärna av almindelig hvede.
Av sju återfunna frökärnor kunde sex identifieras som uægte burre-snerre
(Galium spurium), knudet pileurt och almindelig spergel. Ett möjligt frö av
fladstjerne (cf Stellaria sp) och en möjlig star återfanns också i provet.
Prov X29
I prov X29 återfanns 444 förkolnade sädeskornskärnor av vilka 326 kunde
identifieras. Materialet dominerades av havre med inslag av 102 kärnor av
agnklädd byg samt 4 kärnor av hvede. Av hvedekärnorna tillhör två alminedlig hvede medan de andra två var alltför hårt brända för exakt identifikation ner till variant.
Ogräsen fanns representerade i form av 4 förkolnade frön av vilka endast
två kunde identifieras som knudet pileurt.
Prov X30
I detta prov återfanns ett komparativt stort förkolnat material av 2725 sädeskorn. 2308 kärnor ur detta material kunde identifieras och resultaten visar
att det domineras nästan totalt av agnklädd byg med endast enstaka inslag
av fyra rågkärnor, fyra möjliga kärnor av havre (cf Avena sp) och fyra kärnor
av almindelig hvede.
Tolv ogräsfrön återfanns i provet. Av dessa kunde fyra identifieras som
knudet pileurt. De resterande åtta fröna var svårt skadade men kunde bestämmas som tillhärande syrefamiljen (Polygonaceae).
Prov X31
I prov med nummer X31 återfanns ett förkolnat sädeskornsmaterial bestående av 1728 kärnor. Av de 1052 välbevarade exemplaren blev majoriteten
identifierade som agnklädd byg med inslag av fyra kärnor av möjlig havre
och fyra kärnor från råg.
Endast åtta ogräsfrön återfanns i provet och dessa bestod av fyra knudet
pileurt och fyra almindelig pileurt/snerle-pileurt.
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Konstruktion 4, översikt
Analysresultaten från Konstruktion 4 visar på ett något mer komplext distributionsmönster av förkolnat växtmaterial än det som registrerades i Konstruktion 1. Det är svårt att definiera ett specifikt område där det förkolnade
materialet är koncentrerat. Materialet är också mer varierat. Framför allt
prov X28 och X29 är intressanta då sädeskornsmaterialet från dessa prover
domineras av havre och inte agnklädd byg.

Konstruktion 15
Prov X35
I detta prov återfanns 516 sädeskornskärnor av vilka 356 blev identifierade
som agnklädd byg, havre och almindelig hvede. Den agnklädda bygen dominerade materialet, dock med ett signifikant inslag av 56 kärnor av almindelig hvede och ett mindre inslag av 20 havrekärnor.
Ogräsmaterialet i provet var numärert rikt med totalt 544 återfunna
ogräsfrön av vilka alla utom 32 kunde identifieras. Två arter, sæd-dodder
(Camelina sativa) och almindelig spergel, dominerade materialet med 108
respektive 360 återfunna frökärnor. Andra arter som fanns i provet var enårig knavel (Scleranthus annus), knudet pileurt och gräs. Frön som möjligtvist härstammar från kær-snerre (Galium cf palustre), snerre (cf Galium sp)
och kruset skræppe (Rumex cf crispus) återfanns också i provet.
Prov X36
I provet återfanns totalt 336 odlade växter av vilka 238 blev identifierade till
respektive art. Sädeskorn utgjorde majoriteten av materialet med 212 kärnor av agnklädd byg, sex havre och 16 hvede (av vilka tolv kunde bestämmas till almindelig hvede). Även fyra frön från hør (Linum usitatissimum)
återfanns i provet.
Ogräsmaterialet var komparativt rikt med totalt 568 frön av vilka alla
utom 30 kunde identifieras. Almindelig spergel och sæd-dodder dominerade även detta prov med 406 respektive 102 återfunna frökärnor. De övriga
identifierade arterna var hvidlemelet gåsefod, knudet pileurt, almindelig pileurt/snerle-pileurt samt möjlig skræppe (cf Rumex sp).
Prov X38
Ett stort förkolnat material återfanns i detta prov. Av totalt 2672 sädeskornskärnor kunde 1724 identifieras till art. Dessa utgjordes primärt av
agnklädd byg med inslag av 76 kärnor av nøgen byg (Hordeum vulgare var
nudum), 85 kärnor av almindelig hvede och 14 kärnor av havre. En av havrekärnorna kunde även bestämmas till den odlade varianten Avena sativa.
Ogräsmaterialet var rikt med totalt 728 identifierade frökärnor. Av dessa
utgjorde almindelig spergel och sæd-dodder majoriteten med 564 respektive 124 kärnor. De övriga arterna i detta prov var knudet pileurt, gräs,
rødknæ, enårig knavel och almindelig fuglegræs (Stellaria media). Möjliga
frön av vikke (cf Vicia sp) och syrefamilien (Polygonaceae) återfanns också i
provet.
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Prov X39
I provet återfanns 1304 kornkärnor av vilka 820 var tillräckligt välbevarade
för att möjliggöra identifikation. Materialet bestod primärt av agnklädd byg
med relativt stora inslag av almindelig hvede (100 st), havre (72 st), och ett
mindre fynd av fyra kärnor av nøgen byg.
Ogräsmaterialet var även i detta prov relativt rikt med totalt 820 identifierade frökärnor. 668 av dessa var almindelig spergel och 100 var sæd-dodder.
De övriga fröna tillhörde hvidmelet gåsefod och knudet pileurt med inslag
av möjliga frön av star och kær-snerre.
Konstruktion 15, översikt
Analysresultaten från denna konstruktion skiljer sig väsentligt åt från de
två övriga konstruktionerna. Materialet från Konstruktion 1 och 4 bestod
av nästan rent korn, proverna från Konstruktion 15 innehöll däremot stora
mängder ogräs. Det stora antalet av almindelig spergel och sæd-dodder kan
tyda på att dessa två ogräs medvetet insamlades och förvarades i denna konstruktion. För en fördjupad diskussion kring kända användningsområden
för dessa två växter se diskussionskapitlet nedan.

11

Diskussion
Det arkeobotaniska materialets sammansättning
Analysen av materialet från OBM 2520 tyder på att åkerbruket primärt var
baserat på odling av agnklädd byg, med almindelig hvede som sekundär
gröda. Bägge dessa sädeskornsorter kräver välskötta, näringsrika (välgödslade) åkrar för att producera goda skördar (Renfrew 1973). En genomgång av
ogräsmaterialet från OBM 2520 visar också att det finns en viss övervikt av
arter som trivs i starkt näringsrika miljöer, något som stämmer väl överens
med sammansättningen av kornmaterialet (se figur 3.). Åkerbruk som i huvudsak baseras på odling av byg med almindelig hvede som sekundär gröda
är tidigare dokumenterad i Danmark och andra delar av södra skandinavien
och den aktuella lokaliteten passar väl in i den etablerade kronologin över
bruket av de olika kornsorterna (Engelmark 1993; Robinson 1994).
I Konstruktion 4 återfanns dock även samlingar med sädeskorn där havre
var den dominerande kornsorten. Havrens införsel som medvetet odlad
gröda är ofta svår att konfirmera med absolut säkerhet då denna kornsort
finns i både en vild (flyghavre- Avena fatua) och en odlad (Avena sativa)
variant. Flyghavren är känd för att vara ett besvärligt ogräs som även idag är
mycket svår att sortera bort från utsäde (Korsmo & Vidme 1981).
Den stora andelen havre i proverna från Konstruktion 4 verkar dock antyda att materialet från denna konstruktion kan representera odling av Avena
sativa. Havrekärnorna från Konstruktion 4 var i de allra flesta fall tröskade
och saknade den del av agnbasen som möjliggör identifikation mellan A. sativa och A. fatua. Däremot återfanns ett enstaka exempel av en säker Avena
sativa i den näraliggande ekonomibyggnaden nordöst om Konstruktion 4
(Konstruktion 15).
Havre är ett sädeskorn som med fördel kan odlas på näringsfattigare marker än både hvede och byg (Renfrew 1973). Förekomsten av ogräs som
primärt trivs i den typen av biotoper verkar således ytterligare stödja hypotesen om att havre odlades i området kring OBM 2520.
Komparativt stora fynd av sæd-dodder i proverna från Konstruktion 15
tyder på att denna planta var odlad, eller åtminstonne insamlad, av invånarna på den undersökta lokaliteten. Sæd-doddern är en växt som odlades
medvetet i södra skandinavien under bronsålder och äldre järnålder (Hultén 1985; Robinson et al 2009). Då växten är relativt oljerik kunde dess frön
pressas för att framställa näringsrik olja. Under yngre järnålder fasades sæddoddern ut ur det skandinaviska jordbruket och ersattes med hør som skulle
förbli den dominerande oljeväxten långt in i historisk tid. Sæd-dodderns
roll skiftade i samband med denna förändring av jordbruket och genom
omedveten selektion anpassades dess växtcykel till att överensstämma med
hørets. Sæd-doddern knöts således till odlingen av hør och på grund av den
minskande betydelsen av hørodling i dagens jordbruk har den blivit extremt
sällsynt i stora delar av Skandinavien (Hultén 1985).
En annan växt med oljerika frön är den almindeliga spergeln, som också
dominerar ogräsmaterialet i de undersökta proverna från Konstruktion 15.
Spergelfrön kan, liksom sæd-dodderfröna, presas på olja och spergelfrön
har används i detta syfte i Danmark så sent som under första världskriget
(Brøndegaard 1979).
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Från historiska källor vet vi också att spergeln har användts frekvent som
djurfoder. Den odlades på näringsfattiga ängar och gavs till djuren som
grönfoder eller hö. I Utkast till svenska växternas naturhistoria skriver C. F.
Nyman bland annat att ”[spergeln] utgör [...] ett begärligt kofoder, som ger
god och ymnig mjölk och godt smör [...] fröna ätas av höns och andra foglar (Nyman 1867)”. Från 1800-talets Västjylland finns liknande referenser
om hur spergeln som foderväxt ges till kor och andra djur som grönt eller
torkat foder med resultatet att djuren ”giver [...] mere og federe melk end
[vid utfordring med] græs, smøret og fårekødet bliver mere velsmagende,
goldkvæg hurtigare fedet (Ringkøbingegnen, i Brøndegaard 1979:148)”.
Bland de historiska källorna återfinns också exempel på att spergeln kunde användas för mänsklig konsumtion. Framför allt verkar spergeln ha användts som tillsats i mjöl för brödbak (Brøndegaard 1979; Nyman 1867).
Exempel finns även från Västjylland på att man har bryggt brännvin på spergel (Brøndegaard 1979).
Den almindeliga spergelns förekomst i arkeobotaniska sammanhang är
relativt frekvent. Stora fynd av spergel finns från bland annat från den Nordvästjyska lokalen Ginnerup där flera liter spergel återfanns i ett bränt hus
från äldre romersk järnålder (Jessen 1933).
Bevis för konsumtion av spergel under förhistorisk tid finns också i form
av mag- och tarminnehåll hos en stor andel av de hittils undersökta mossliken från norra Skandinavien (Behre 2008). Signifikanta mängder spergelfrön har återfunnits bland annat i danska mosslik såsom de från Grauballe,
Tollund, och Huldremose, mosslik som har daterats till äldre järnåldern.
Även Borremoseliket från yngre bronsålder innehöll större mängder spergelfrön (ibid).
Fyndet av spergel från OBM 2520 är inte tillräckligt stort för att med
säkerhet bekräfta att denna växt har varit medvetet nyttjad av invånarna på
den undersökta boplatsen men växtens dominans av ogräsmaterialet antyder att detta är en fullt möjlig hypotes.
Jordbruket i anslutning till OBM 2520 verkar ha varit relativt välorganiserat, i grunden baserat på odling av byg, men också med inslag av sekundära
grödor. En möjlig tolkning för materialet som helhet är att byg och hvede
odlades på de bästa markerna kring boplatsen, marker som också gödslades rikligt med gödsel som sannolikt härstammade från djurhållning. På de
näringsfattigare markerna kring boplatsen företog de lokala bönderna möjligtvist odling av havre. Spergel kan ha odlats separat, även den på näringsfattigare marker, eller så kan den ha insamlats tillsammans med sädeskorn,
möjligtvist havre, och sorterats fram under tröskningen och sållningen av
kornet. Ett litet fynd av hør från Konstruktion 15 antyder att denna gröda
kan ha varit odlad i anslutning till boplatsen. Sæd-dodder fröna skulle i
sådana fall kunna tolkas som representativa för ogräs från hørmarkerna.
Den stora mängden sæd-dodderfrön i relation till hørfröna skulle alternativt
kunna antyda att dessa växter odlades separat. Den preliminära dateringen
av boplatsen till ca 150-400 AD överensstämmer med den skiftesperiod
som det arkeobotaniska materialet hittils har genererat vad gäller nyttjande
av oljeväxter (Robinson et al 2009).
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Tolkning av huskonstruktionerna
Konstruktion 1
Som framgår av Figur 2 återfanns en koncentration av förkolnat arkeobotaniskt material i den syd-västra delen av huset. Då botaniskt material måste
förkolnas för att bevaras i stoplhål och golvlager från långhus brukar en koncentration av förkolnade växtdelar i en specifik del av huset ses som en indikation för placeringen av husets härd(ar). Experiment har visat att botaniskt
material framför allt löper risk för förkolning i samband med hushållsaktiviteter såsom torkning, rostning och tillberedning för konsumption. Koncentrationer av förkolnat botaniskt material brukar därför också indirekt ses
som en indikation för var husets köksdel har varit belägen (Viklund 1998).
Materielet från Konstruktion 1 innehåller mycket få ogräs, något som kan
indikera att materialet redan var tröskat och rensat innan det förkolnades i
samband med en hushållsaktivitet.
Konstruktion 4 och 15
Det botaniska materialets spatiala distribution är svårtolkat vad gäller
Konstruktion 4 och Konstruktion 15. Dock kan en skillnad påvisas i sammansättningen av materialet i de respektive byggnaderna. Materialet i Konstruktion 4 består i nästan uteslutande av rent korn med endast enstaka
inslag av ogräs. Detta kan antyda att kornet i även detta hus har tröskats
och rensats innan förvaring och så småningom förkolning. Materialet från
Konstruktion 15 däremot är mycket blandat, med förekomst av både korn
och ogräs. Ogräsmaterialet består dock primärt av almindelig spergel och
sæd-dodder. Möjligtvist har detta hus användst till bearbetning av dessa
växter (se användsningsområden för spergel och sæd-dodder ovan). Den
relativt stora mängden kornkärnor från Konstruktion 4 kan också indikera
förvaring och/eller tröskning/rensning av sädeskorn i huset.

Figur 3. Fördelningen av ogräsarterna från OBM 2832 vad gäller närings och pH-preferens. En
del arter som återfanns i proverna är mycket okänsliga för variationer i näringstillgång och pH
ochredovisas således inte i fi guren (Korsmo 1981; Mossberg & Stenberg 1994;Virtuella Floran
2009).
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Bilaga 1: Växterna
Camelina sativa (L.) Crantz. Sæd-Dodder. Omkring 40.000 frø pr. plante.
Blomstrer juni-juli, frøene modnes august sammen med Hørplanten. Er tæt
forbundet med Hørdyrkning, og frøene er olieholdige. (Frederiksen et al.
1950).
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).
Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt. 15-100 cm lange stængler, som enten
er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre 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 bebyggelse.
(Melander 1998; Frederiksen et al. 1950).
Galium palustre Kær-snerre. 10-30 cm. Fugtig bund på søbredder, enge, i
grøfter, kær og skovsumpe (Mossberg & Stenberg 1994).
Galium spurium Uægte Burre Snerre. 30-150 cm høj. Klatrande (Mossberg
& Stenberg 1994).
Galium spurium ssp spurium. Underart knyttet til Hørmarker (Mossberg &
Stenberg 1994).
Hordeum vulgare L. Byg. 50-100 cm høj. Højden kan have ændret sig på
grund af avling. (Hansen 1993).
Hordeum vulgare var vulgare. Avneklædt Byg.
Hordeum vulgare var nudum. Nøgen Byg.
Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde 30-80 cm. (Hansen 1993).
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).
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).
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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).
Rumex crispus Kruset Skræppe.40-100 cm høj. Flerårig plante i fortrinsvis
næringsrig bund ved vejkanter, strandbredder, beboelser og på ruderater.
Nød 2-3 mm, brun (Mossberg & Stenberg 1994).
Scleranthus annuus L. Enårig Knavel. 5-20 cm stængler. Blomstrer næsten
hele året, dog fortrinsvis maj-juni. Er enten sommerannuel eller overvintrende enårig. Forekommer almindeligt som ukrudt i både vårsæd og vintersæd i let, kalkfattig jord. Særlig hyppig i rug, og regnes som en af de mest
sikre karakterplanter for kalktrængende jorder. Sandet, især næringsfattig,
tør agerjord. (Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993).
Secale cereale L. Almindelig Rug. Højde 50-150 cm. Højden har ændret sig
på grund af avling (Hansen 1993).
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).
Stellaria media (L.) Mill. Alm. Fuglegræs. 5-30 cm (5-20 cm) lange nedliggende stængler, omkring 15.000 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø
næsten hele året. Både sommerannuel og vinterannuel. Danmarks hyppigst
forekommende ukrudtsart. Planten kan optræde meget talrig i kornmarker.
Agerjord, haver, tanglinier. (Melander 1998; Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993).
Thlaspi arvense L. Almindelig pengeurt. 15-40 cm høj. Blomstrer maj-juni.
Agerjord, ruderater (Hansen 1993).
Triticum aestivum L. Brødhvede. Triticum dicoccum L. Emmer. Triticum
spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993).
Vicia cracca L. Muse-Vikke. 25-100 cm., blomstrer juni-august. Krat, hegn,
klitter, strandvolde, vejkanter og skrænter (Hansen 1993).
Vicia tetrasperma Tadder Vikke. 20-70 cm. Blomstrer juni-juli på tør, åben,
næringsrig bund (Mossberg & Stenberg 1994).
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Avena sp. Havre sp.
Carex sp. Star sp.
Galium sp. Snerre sp.
Poaceae Græsser
Polygonaceae Syrefamilien.
Rumex sp. Skræppe sp.
Vicia sp. Vikke sp.
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