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VMÅ 2714, Årupgård 2012,1 
(FHM 4296/1455) 
Arkæobotanisk analyse af fem prøver fra et 
toskibet hus fra senneolitikum 

 Mads Bakken Thastrup, cand.mag. 

Indledning
I sommeren 2009 blev der gennemført en udgravning af Vesthimmerlands 
Museum (VMÅ 2714) 1 syd øst for Løgstør. Udgravningen blev forestået af 
cand.mag. Ann Catherine Gadd. På lokaliteten blev der fundet sport efter 
huse og kogestensgruber samt et antal anlæg, der ikke kunne tilknyttes nog-
le bygninger.

Datering
Kornkerner fra huset, X1 og X4, er blevet 14C-dateret.  Resultatet kan ses 
i tabel 1.

1 VMÅ 2714, Rønkilde (FHM4296/1455). Vindblæst sogn, Slet herred, Allborg-amt Sted-nr. 
120715-65. UTM: 521495/6307771 Zone 32

Prøve Materiale Calibreret alder

X1 Ubestemt korn   68.2% probability 
    2035BC (68.2%) 1947BC 
  95.4% probability 
    2132BC (13.5%) 2085BC 
    2052BC (81.9%) 1914BC

X4 Emmer/spelt   68.2% probability 
    2338BC ( 6.2%) 2322BC 
    2309BC (62.0%) 2202BC 
  95.4% probability 
    2456BC ( 4.8%) 2418BC 
    2407BC ( 5.5%) 2375BC 
    2367BC ( 0.5%) 2362BC 
    2351BC (78.5%) 2193BC 
    2177BC ( 6.1%) 2144BC

Tabel 1: resultat af 14C-dateringer
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Prøvebehandling
Prøverne blev indledningsvis floteret af Vesthimmerlands Museum på egen 
floteringsmaskine. Floteringsanlægget består af et anlæg, hvor der tilføres 
vand gennem flere dyser nederst på en skråtstillet sliske, hvor også jordprø-
ven 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 
ca. 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, kan soldes.

Efter flotering af prøverne fra Årupgård 2012,1 blev disse tørret og sendt 
til Afdeling for Konservering og Naturvidenskab på Moesgaard til videre 
behandling.

Det kursoriske gennemsyn
Efter modtagelsen på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Mo-
esgaard Museum blev prøverne kursorisk gennemset af stud. mag. Simo-
ne Nørgaard Mehlsen under supervision af cand. mag. Peter Mose Jensen. 
Under gennemsynet bliver prøverne vurderet i stereolup, med op til X40 
forstørrelse. Ved gennemsynet opgøres det anslåede antal kornkerner, frø og 
mængden af trækul. Det skal noteres, at angivne mængder i tabellen er skøn 
baseret på et hurtigt kursorisk gennemsyn og derfor ikke skal betragtes som 
eksakte angivelser. Resultatet af de kursoriske gennemsyn fra Birkevang kan 
ses i tabel 2.

X-nr. Egnet? Korn Frø Trækul Kommentarer Fraktion

1 Nej 60 < 0 0
Slagge af organisk materiale og rigtig mange fragmenter af 
korn (ikke velbevaret), og kan derfor ikke artsbestemmes.

0,25 mm

1 Ja 150 < 0 XX
Overvejende emmer/spelt, samt en lille smule byg. Prøven 
indeholder større stykker trækul. 

2,00 mm

2 Nej 1 1 X
Fund af en hel avnbase fra spelt, samt en halv som ikke kan 
bestemmes. Et gåsefodsfrø. Små kulstykker. 

0,25 mm

2 Nej 17 < 0 XXX
Fem korn kan bestemmes som hvede, måske emmer. Re-
sten er meget fragmenteret. Store stykker trækul.

2,00 mm

3 Nej 0 1 X Fund af en forkullet stængel og et frø. 0,25 mm

3 Nej 1 0 XX
Et meget fragmenteret korn, formentlig hvede. Mange små 
kulstykker, samt få større. 

2,00 mm

4 Nej 35 < 0 0
Mange fragmenter af korn, samt fund af mange avnbaser fra 
emmer/spelt (ca. 10 F).

0,25 mm

4 evt. Ja 60 < 0 XX
Mange korn af emmer/spelt og to avnbaser. Få mellemstore 
trækulstykker. 

2,00 mm

5 Ja 70 < få 0
Mange fragmenter af korn, heraf fund af et helt korn, som 
bestemmes til emmer/spelt. Fund af ca. 70 avnbaser tilhø-

0,25 mm

5 Ja 660 < 0 XXXXX
Rigtig mange forkullede korn, som kan bestemmes til hvede 
med overvægt af emmer, og muligvis brødhvede. Omk. 30 

2,00 mm

7 Nej 1 1 X
En avnbase som formodes at være emmer. Nogle enkelte 
fragmenter af korn og et gåsefodsfrø. Bitte små trækulsstyk-

0,25 mm

7 Nej 19 0 XXX
Meget fragmenteret korn, som kan være hvede. Små og 
mellemstore stykker trækul.

2,00 mm
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Resultatet af det kursoriske gennemsyn
Det kursoriske gennemsyn af prøverne viste, at flere af prøverne fra Årup-
gård 2012,1 indeholdt forkullede rester af kornkerner, avnbaser og ukrudts-
frø. Af dyrkede arter blev især erkendt hvede (Triticum sp.) i form af emmer/
spelt (Triticum dicoccum/spelta) og mulig brødhvede (cf. Triticum aestivum) og 
byg (Hordeum vulgare sp.)

 

8 Nej 0 0 X
Ikke meget forkullet materiale i prøven. Små og mellemstore 
trækulsstykker.

0,25 mm

8 Nej 0 0 XX Forslagget organisk materiale og større stykker trækul. 2,00 mm

9 Nej 2 13 < 0
Flest fund af frø her iblandt gåsefodsfrø og bleg/fersken 
pileurt med overvægt af pileurt.

0,25 mm

9 Nej 25 < 2 X
Kornet er meget fragmenteret, omk. fire korn kan bestem-
mes til hvede heriblandt brødhvede. Omk. to gåsefodsfrø, 

2,00 mm

10 Nej 4 < 2 0
Meget fragmenteret materiale. Mange bitte små korn frag-
menter og to gåsefodsfrø.

0,25 mm

10 Nej 13 < 0 XXX
Kornet er meget fragmenteret, sandsynligvis hvede. Der er 
nogle enkelte større stykker trækul.  

2,00 mm

11 Nej 0 2 0 Fund af moderne gåsefodsfrø, samt enkelte skaller. 0,25 mm

12 Nej 1 1 0
Moderne gåsefodsfrø, samt enkelte moderne skaller. Et 
meget fragmenteret kornfragment.

0,25 mm

12 Nej 1 1 0
Fund af en forkullet rodknold og et fragmenteret korn, som 
formodes at være byg.

2,00 mm

13 Nej 1 2 XX
To forkullede gåsefodsfrø og et meget fragmenteret korn, 
som ikke kan bestemmes. Mange små trækulstykker. 

0,25 mm

13 Nej 0 0 XXX
Mange store trækulsstykker. Gennemgående slagge af orga-
nisk materiale i prøven.

2,00 mm

14 Nej 0 30 < XX
Frø der er repræsenteret: Gåsefod, pileurt, blegpileurt, alm. 
spergel, samt græsfrø. Mange meget små trækulsstykker.

0,25 mm

14 Nej 2 < 0 XXXX
Meget fragmenteret kornfragment. Mange større trækuls-
stykker.

2,00 mm

15 Nej 0 5 < 0 Få frø som ikke kan bestemmes og fund af en knop. 0,25 mm

15 Nej 0 1 0 Sandsynligt ærteblomstfrø. 2,00 mm

16 Nej 0 0 XX En del slagge af organisk materiale. 0,25 mm

16 Nej 0 0 XXXX
Lidt slagge af organisk materiale. Mange store trækulsstyk-
ker.

2,00 mm

17 Nej 0 0 0 Bitte små trækulsstykker. 0,25 mm

17 Nej 1 0 XX
Et fragmenteret korn, som ikke kan bestemmes. Nogle 
større stykker trækul.

2,00 mm

18 Nej 0 2 < XX
To bleg/fersken-pileurtsfrø. Rigtig mange bitte små trækuls-
stykker.

0,25 mm

18 Nej 0 0 XXXXX Rigtig store trækulsstykker. 2,00 mm

Tabel 2: Resultat af kursorisk gennemsyn
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Gennemgang af de analyserede prøver
På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev i alt fem prøver udvalgt til 
analyse. De fem prøver er udtaget fra vestenden af et to-skibet langhus A100 
(figur 1).
Da der kun er udtaget prøver fra vestenden af huset, kan der ikke laves en 
funktionsanalyse på dette. I følgende gennemgang skal prøverne fra huset 
derfor overvejende gennemgås samlet.  

Der er stor forskel på, hvor mange forkullede kornkerner de fem prøver 
indeholder (tabel 3). 

X5 er den største prøve og er domineret af kornkerner af emmer eller 
spelt (Triticum dicoccum/spelta), som sandsynligvis er  emmer, da avnbaserne 
i prøven alt overvejende kan bestemmes til emmer. X1 og X4 er ligeledes 
domineret af kornkerner fra emmer/spelt (Triticum dicoccum/spelta). X2 er 
domineret af nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum), mens X3 kun inde-
holder én enkelt kornkerne af mulig hvede (cf. Triticum sp.).

Ser vi samlet på prøverne (figur 2), dominerer hvede (Triticum sp.) i form 
af emmer/spelt (Triticum dicoccum/spelta). Emmer og spelt er meget vanske-
lige at adskille på baggrund af kernerne alene, hvorfor de to sorter er holdt 
samlet i tabellen. Ud fra rester af avnerne (figur 3), de såkaldte avnbaser, 
tyder det imidlertid på, at emmer er mere fremtrædende end spelt, der dog 
også er til stede. Et mindre antal af kornkernerne kunne bestemmes til byg 
(Hordeum vulgare sp.) i form af nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum).

Mængden af ukrudtsfrø i prøverne er meget lav, idet kun fem frø blev fun-
det. Frøene blev artsbestemt til bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/
maculosa), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus) og græs (Poaceae). Deruover 
optræder ét enkelt fragment af hassenøddeskal (Corylus avellana).

Figur 1: Plantegning af A100. Prøverne er udtaget A9, A14, A17, A22 og A25
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X-NR: 1 2 3 4 5 X-NR

A-NR: 25 22 17 14 9 A-NR

Prøvestørrelse (ml) 25 15 23 13 90 Prøvestørrelse (ml)

Triticum sp. (kerner) 5 5 31 Hvede (kerner)

Triticum dicoccum/spelta (kerner) 60 3 31 250 Emmer/spelt (kerner)

Triticum aestivum (kerner) 4 2 Brødhvede (kerner)

Hordeum vulgare sp. (kerner) 7 3 7 Byg sp. (kerner)

Hordeum vulgare var. nudum (kerner) 4 17 Nøgen byg (kerner)

cf. Triticum sp. (kerner) 1 Mulig hvede (kerner)

Cerealia indet. (kerner) 17 10 62 Ubestemte kornkerner

Cerealia indet. (fragmenter) 123 1 80 219** Ubestemte kornkerne (fragmenter)

Fallopia convolvulus 1 Snerle-pileurt

Persicaria lapathifolia/maculosa 2 1 Bleg/fersken-pileurt

Poaceae 1 Græs

Corylus avellana  (fragmenter) 1 Hasselnøddeskal

Ubestemt frø Ubestemt frø

Avnbaser*

Triticum dicoccum 6 3 19 220 Emmer

Triticum spelta 5 2 Spelt

Triticum cf. spelta 1 Mulig spelt

Triticum sp. 5 80 Hvede

 

41; 8%

344; 67%

6; 1%

17; 3%

21; 4%

1; 0%

89; 17%

Korn

Hvede Emmer/spelt Brødhvede Byg sp. Nøgen byg Mulig hvede Ubestemte kornkerner

Tabel 3: Resultat af arkæobotanisk analyse. Avnbaserne viser antal halvdele.

Figur 2: Fordeling af kornsorter
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Afslutning
Den arkæobotaniske analyse fra Årupgård 2012,1 har givet et vigtigt indblik 
i agerbruget i senneolitikum i Vesthimmerland. Agerbruget i senneolitikum 
er relativ dårlig belyst, selv om der inden for de seneste år er foretaget flere 
arkæobotaniskeanalyser (Jensen 2015, Jensen & Thastrup 2014, Andreasen 
2014, Jensen 2013a, 2013b, 2013c) 

På lokaliteten er der blevet dyrket emmer og nøgen byg. De analyserede prø-
ver indeholder kun få ukrudtsfrø og består således næsten kun af kornkerner 
og avnbaser. Dette er en tendens, vi ser i flere af prøverne fra denne periode 
(Robinson 2003). Der kan være flere forklaringer på dette. Den ene kan være 
at afgrøden har været igennem næsten hele kornrensningsprocessen beskre-
vet af Hillman (1981), se ligeledes figur 4. Andre fund af rensede afgrøder fra 
denne periode understøtter denne forklaring. I Vojens er der fund som tyder 
på, at emmer og spelt er blevet opbevaret som tærskede og rensede småaks 
(Robinson 2000).

En anden forklaring kan være, at det er dyrkningsmetoden, som gør, at prø-
verne er stort set uden ukrudts frø. Dyrkningen foregik på små marker, som 
har været ryddet vha. økser og afbrændinger. Dyrkningen foregik kun i få år på 
marken, hvorefter den blev forladt og nye marker anlagt (Robinson 2000). Når 
markerne kun benyttes i få år, og da de samtidigt muligvis bliver afbrændt efter 
hver sæson, vil normale markukrudtsplanter ikke have mulighed for at etablere 
sig på markerne.

248; 73%

7; 2%

1; 0%

85; 25%

Avnbaser

Emmer Spelt Mulig spelt Hvede
Figur 3: Fordeling af avnbaser
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Da prøverne er så rene, som de er, og pga. de relativt få analyserede prøver 
fra lokaliteten samt at samtlige prøver er udtaget i vestenden, kan man ikke 
med sikkerhed sige, hvilken kornsort er den dominerende på lokaliteten. Ana-
lysen tyder på, at emmer har været den dominerende kornsort, men det kan 
skyldes, at prøverne er udtaget, hvor man har opbevaret den rensede afgrøde 
af emmer. 

Resultaterne fra andre analyser for samme periode viser, at byg og hvede er 
stort set lige vigtige afgrøder (Andreasen 2009), men på Årupgård 2012, 1 kun-
ne det se ud som om, at byggen kun har spillet en mindre rolle. 

Det tyder på, at man i senneolitikum har satset på en mere varieret afgrø-
dedyrkning, hvor man tidligere har satset mere på en type afgrøde, dyrker 
man gerne både byg og hvede på lokaliteterne samtidigt. Dette giver en 
større sikkerhed, hvis den ene af afgrøderne skulle svigte (Andreasen 2009).
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Figur 4: Kornresningsprocesser (efter Renfrew og Bahn 1996, s. 255)
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Planterne

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

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

Identificerede planter
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 plan-
ter, omkring 140-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-septem-
ber. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og hør. Knyttet 
til kornmarkerne og forekommer almindeligt i vårsæd hvor den er mest ge-
nerende samt i hør, kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved bebyggelse. 
(Melander 1998, Frederiksen et al. 1950)

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 (Frederiksen 
et al. 1950; Hansen 1993; Jessen & Lind 1922)
og
Persicaria lapathifolia L. Blegbladet Pileurt. 30-60 cm (25-80 cm) høj. Om-
kring 800-850 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Ud-
præget 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 (Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; 
Melander 1998)

Planter identificeret til slægt eller familie
Poaceae Græsfamilien
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udgave, pp 41-190
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Rapporterne fra Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard 
Museum, 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 
zooarkæologiske undersøgelser.

Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks. 
besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af 
konserveringsteknisk karakter.

Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside.

Eftertryk med kildeangivelse tilladt.


