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SBM 1297, Skovby Nygård, etape I 
(FHM 4296/1333)1

 

Arkeobotanisk analys av två hus och en 
ugnsanläggning från yngre romersk/germansk 
järnålder 

Radoslaw Grabowski, PhD 

Bakgrund  

Lokalen Skovby Nygård undersöktes under ledning av arkeolog Anja Vegeberg Jensen 
i juni-juli 2012. Med undantag för enstaka fynd från förromersk järnålder dominerades 
platsen av en gårdsanläggning i flera faser med dateringar till yngre romersk/germansk 
järnålder. Gården omgavs av sadeltakshägn. Utanför inhägnaden återfanns fler 
järnåldershus, förmodade stacklador, samt en ugnsanläggning (A.V. Jensen 2013). 
 

 

Den kursoriska genomgången och urval av material till 
analys 

 Efterföljande den arkeologiska utgrävningen sändes jordprover till Moesgaard 
Museums Avdelning för Konservering och Naturvetenskap där de blev föremål för en 
kursorisk genomgång. Genomgången syftade till att bedöma materialets lämplighet för 
en mer ingående arkeobotanisk analys samt identifiera lämpligt material till 14C-

datering. 
Med utgångspunkt i den kursoriska genomgången bedömdes prover från tre mer 

eller mindre samtida anläggningar/konstruktioner som relevanta för en fördjupad 
analys: 

 

• Hus K1: fyra av sex provtagna stolphål från detta hus uppvisade högre 
koncentrationer av antingen korn2, ogräs eller en blandning av båda. Proverna 
var jämt fördelade över huset och den representativa provtagningen i 
kombination med den antydda variationen i det förkolnade materialet antogs 
kunna ligga som grund för en arkeobotanisk funktionsbedömning av huset samt 
förse information om kornodlingen under sen romersk/tidig germansk tid. Tre 
14C-dateringar finns tillgängliga från hus K1 med ett sammanlagt kalibrerat 2σ-

spann på 336- 575 e.Kr. 
 

• Hus K10: Flera provtagna stolphål från detta hus, som i verkligheten utgörs av 
två separata byggnadsfaser, uppvisade högre koncentrationer av korn och ogräs. 
Proverna var fördelade mer eller mindre i en heltäckande linje igenom 

1SBM 1297 (FHM 4296/1333) Skovby Nygård, Skovby sogn, Framlev herred, tidl. Århus amt. Sted nr. 
15.01.06. UTM er 558.050/6.224.140 zone 32. 

2En förklaring angående artnamn i rapporten: Denna rapport är skriven på svenska men riktas framför 
allt till danska läsare. Artnamn skrivs därför i rapporten genomgående ut med deras danska namn, föru-
tom när det svenska namnet är mycket likt det danska, t.ex. hvede – vete, eller rug – råg. När en art med 
avvikande svenskt-dansk namn omnämns i texten sätts det svenska namnet ut inom parentes efter den vet-
enskapliga latinska beteckningen. Notera också att ordet korn i denna rapport används på danskt vis för 
att beteckna alla sädesslag och inte specifikt släktet Hordeum vilket är fallet i svenskan. 
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konstruktionens längd. Liksom i hus K1 antogs detta material dels kunna ligga 
som grund för en arkeobotanisk bedömning av husets funktion och indelning 
samt kunna förse information om kornodlingen under sen romersk/germansk 
järnålder. Tre 14C-dateringar, som alla härrör från husets äldre fas, finns 
tillgängliga för K10 med ett sammanlagt kalibrerat 2σ-spann på 261-637 e.Kr. 

 

• Ugnsanläggning A348: Ett kursoriskt genomsett prov från denna anläggning 
visade sig innehålla en större mängd kornkärnor och axdelar av korn. Även om 
materialet var hårt bränt antogs det kunna ge inblick i kornodlingen på platsen. 
Två 14C-dateringar från A348 har gett en samlat kalibrerat 2σ-spann på 251-556 
e.Kr. 

Figur 1. Översiktsplan över SBM 1297, Skovby Nygård etape I med de tre analyserade anläggningarna/konstruktionerna markerade. 
GIS-data: Skanderborg Museum. 
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Provbehandling 

Alla prover från Skovby Nygård, etape I har flotterats vid Moesgaard Museums 
flotteringsanläggning. Flottering är en procedur där ett torkat jordprov hälls ner i en 
behållare med vatten. Det förkolnade materialet stiger då till ytan och kan med hjälp av 
vattenströmmen ledas till ett såll eller ett nät. I samband med detta projekt fångades det 
förkolnade materialet upp i nät med <0,25 mm maskvidd. Denna storlek är tillräcklig 
för att fånga upp även de minsta fröna (och andra identifierbara växtdelar) som 
förekommer i den danska floran. 

Analysen av materialet bestod av en visuell inspektion med hjälp av ett 
stereomikroskop med upp till 50 gångers förstoring. Bevarade växtrester plockades ut 
ur proverna och identifierades med hjälp av referenslitteratur samt recenta 
referenssamlingar. Den kursoriska analysen genomfördes under 2013 av mag. art. 
Marianne Høyem Andreasen vid Avdelningen för Konservering och Naturvetenskap 
vid Moesgaard Museum. Den slutgiltiga analysen genomfördes under årsskiftet under 
2015 av Dr. Radoslaw Grabowski, anställd av Moesgaard Museums Avdelning för 
Konservering och Naturvetenskap, vid det arkeobotaniska laboratoriet på Amsterdams 
Universitet. 

Figur 2. Det arkeobotaniska materialet skapas som ett resultat av en lång och ofta komplex sekvens av mänskliga 
handlingar. Figuren ovan visar den generella förändringen av material från en kornåker under dess använd-
ning:1) oätliga delar såsom stjälkar och agnar, sorteras bort tidigt under användningssekvensen 2) ogräs sorte-
ras bort från korn som är ämnade till mat eller utsäde i flera omgångar och med olika tekniker, små ogräs sorte-
ras bort tidigare än stora, 3) små korn sorteras bort från stora. De största kornen används till utsäde, de mindre 
till mat och foder till djur. Det är viktigt att notera att flera processer också kan resultera i sammanblandning av 
material från olika steg i växters användningssekvens (Engelmark 1989; Hillman 1984; Viklund 1998).  
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Det arkeobotaniska materialets formation 

Växtmakrofossil kan under gynnsamma omständigheter förse arkeologer med 
ingående information om ett spektrum av mänskliga aktiviteter. Arkeobotaniska 
material (eng: assemblage) består i de allra flesta fall av många individuella växtrester 
som har vuxit i en eller flera ursprungsbiotoper. Sammansättningen av växtdelar som 
återfinns i individuella jordlager är ofta ett resultat av komplexa processer av 
sammanblandning och separation. Ibland blandas material med varierande ursprung 
och deponeras i samma arkeologiska kontext, och ibland separeras växter eller delar av 
en och samma växt under dess användning och deponeras på skilda platser (figur 2). 
Dess processer lämnar ofta tolkningsbara mönster som kan förse relevant information 
om: 1) vilka arter som användes eller växte i anslutning till en arkeologisk lokal, 2) 
hur dessa arter kan ha använts av människan, och 3) vilken funktion specifika 
konstruktioner/anläggningar/jordlager där växterna blev deponerade kan ha haft. 

En viktig aspekt att ha i åtanke vid tolkningen av mönster i det arkeobotaniska 
materialet är att makrofossil endast bevaras under specifika omständigheter. På 
förhistoriska boplatser i södra Skandinavien är förkolning den vanligaste 
bevarandeprocessen även om växter ibland också bevaras i sub-fossilt (dk: 
vanddrukket) tillstånd. Förkolning kan ske under många olika omständigheter i 
anslutning till eld medan sub-fossils material främst återfinns i brunnar, vattenhål eller 
andra anaeroba miljöer.  

Förkolning kan ske antingen till vardags, exempelvis i samband med 
matberedning, eller som ett resultat av mer dramatiska händelser såsom 
husbränder (figur 3). Om förkolning sker i samband med återkommande 
vardagssituationer bör det resulterande arkeobotaniska materialet vara likt en 
palimpsest, det vill säga en sammanblandning och överlagring av flera 
separata handlingar, och därför representativt för en längre tidsrymd. Om 
materialet förkolnas i samband med en husbrand (eller en annan typ av större 
brand, t.ex. en olycka i en korntorkningsugn) kan man däremot argumentera för 
att materialet representerar ett mycket kortare tidssegment. Materialet kan i 
dessa fall liknas vid ett fotografi av de växter som var närvarande vid tiden för 
branden. En underliggande signal av förkolnade växter från tiden innan 
branden är då rimligtvis också inbäddad i materialet, men tidigare studier har 
visat att olycksbränder tenderar att generera signifikant större mängder material 
än vardagsaktiviteter (Grabowski 2013; Moltsen 2011; Viklund 1998), vilket 
innebär att vardagssignalen i dessa fall blir mer eller mindre oläsligt i det 
arkeobotaniska materialet.  



 6 

Figur 3a (överst) och b (nederst). Ett schematiskt hjälpmedel 
för tolkningen av förekomster av förkolnade växtrester på: a) 
boplatser och b) i hus. Såtillvida det förkolnade materialet inte 
växte på boplatsen måste det ha inhämtats från den omgivande 
miljön. Under sin livstid på boplatsen modifieras materialet 
kontinuerligt av mänskliga handlingar. Materialet blir dock 
endast arkeologiskt avläsbart om det bevaras, till exempel ge-
nom förkolning. Förkolning måste antingen ske vid en värme-
källa eller i samband med en olycksbrand. Efter branden kan 
materialet förflyttas vidare på grund av erosion, avfallshante-
ring, senare tiders aktiviteter (t.ex. markberedning, etc). 
Materialets hantering samt dess plausibla transportvägar på 
en boplats måste alltid vara utgångspunkten för tolkningen av 
förkolnade växtfynd. 

a)  

b)  
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Genomgång av materialet och analysens resultat 

 

Funktionsbedömning, hus K1 

Beskrivning av utgrävningsresultaten från hus K1 

Hus K1 (figur 4) var ett öst-väst orienterat långhus med tre par takbärande stolphål. Huset var cirka 16,5 meter 
långt och 5,2 meter brett. Huset har preliminärt, med utgångspunkt i utgrävningsresultaten, tolkats som ett 
bostadshus. Påträffade artefakter bestod av keramikskärvor samt ett möjligt husoffer bestående av en 
keramikkopia av ett frankiskt dryckesglas. Keramikskärvorna påträffades i husets västligaste stolphålspar medan 
det möjliga husoffret återfanns i det mellersta parets södra stolphål. Keramiken från K1 försåg en preliminär 
datering till cirka 400-500 e.Kr., något som senare har bekräftats av 14C-resultaten som har gett ett kalibrerat 2σ-

spann på 336-556 e.Kr (A.V. Jensen 2013). 

Figur 4. Plan över hus K1 med provpunkter och fynd markerade. GIS-data: Skanderborg Museum. 

X-nr 531 530 512 521 528 533  

A-nr 227 230 233 225 229 232  

Lager  3  3    

Konstruktion K1 K1 K1 K1 K1 K1  

Provvolym (l) 5 6 7 11 7 10  

Analyserad del 1 1 1/4 1/4 1 1/4  

        

Odlade växter 

Avena sp   6 4   havre 

Avena sp (fragment)   5 2   havre (fragment) 

Hordeum vulgare sp 1  2 2 1 13 byg 

Hordeum vulgare sp (fragment)   6 2  2 byg (fragment) 

Hordeum vulgare var vulgare   86 3  10 avnklædt byg 

Hordeum vulgare var vulgare (fragment)   37   1 avnklædt byg (fragment) 

Cerealia indet   4  1 3 korn 

Cerealia indet (fragment)  1 160  3 17 korn (fragment) 

Tabell 1. Del 1/2. Resultat av makrofossilanalysen av hus K1. Fortsätter på nästa sida. 
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X-nr 531 530 512 521 528 533  

A-nr 227 230 233 225 229 232  

Lager  3  3    

Konstruktion K1 K1 K1 K1 K1 K1  

Provvolym (l) 5 6 7 11 7 10  

Analyserad del 1 1 1/4 1/4 1 1/4  

        

Ej odlade växter 

Alchemilla/Aphanes sp    1   løvefod/dværgløvefod 

Asteraceae    1   kurvblomstfamilien 

cf Carex sp    1   möjlig star 

Carex sp    1   star 

cf Carduus/Cirsium sp    1   möjlig tidsel 

Carduus/Cirsium sp    1   tidsel 

Chenopodium sp   4    gåsefod 

Chenopodium cf album  25 5 210 2 7 möjlig hvidmelet gåsefod 

Corylus avellana (skal)     2 1 hassel 

Galium sp   1 2   snerre 

cf Juncus sp    1   möjlig siv 

Juncus sp     1  siv 

Persicaria sp 1  3    pileurt 

cf Persicaria lapathifolia/maculosa  2  16  3 möjlig bleg/fersken-pileurt 

Persicaria lapathifolia/maculosa  11 13 49  9 bleg/fersken-pileurt 

Persicaria minor 1      liden pileurt 

cf Poaceae   1    möjlig græs 

Poaceae  1  1   græs 

cf Polygonaceae    1   möjlig pileurtfamilien 

cf Polygonum aviculare    1   möjlig vej-pileurt 

Polyonum aviculare      1 Vej-pileurt 

Sambucus sp  1     hyld 

Spergula arvensis    4   almindelig spergel 

cf Stellaria media   2    möjlig almindelig fuglegræs 

Stellaria media    37   almindelig fuglegræs 

Vicia/Lathyrus sp    1   vikke/fladbælg 

Indet 2 3 6 7 0 3 obestämbar 

        

Övrigt 

Träkol (ml) 25 50 45 35 45 70  

Tabell 1. Del 2/2. Resultat av makrofossilanalysen av hus K1. 
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Figur 5. Plan över hus K1 med resultaten av den arkeobotaniska analysen överlagrade som pajdiagram. Röd= kornkärnor, grön= 
frön av ogräs och andra icke-odlade växter. På planteckningen markeras också fynd av förkolnade insamlade eller möjligen insam-
lade växter. GIS-data: Skanderborg Museum. 

Figur 6. Två tidigare avrapporterade hus från Skanderborgområdet som uppvisar en intern distribut-
ion av makrofossil som påminner om det i hus K1. Båda husen härstammar från SBM 1221 Bøgely I: 
a) hus K32, b) hus K100 (Andreasen 2015). 
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Det arkeobotaniska materialets formation och husets funktion 

Det förkolnade arkeobotaniska materialet var förhållandevist rikt i hus K1. Materialitet 
uppträdde vidare inte endast i en del av huset utan återfanns som två distinkta 
koncentrationer, en längst i väst och en i den motsatta östra änden. 
Träkolskoncentrationen var i jämförelse med tidigare undersökta järnåldershus också 
förhållandevis hög (Grabowski 2015a: 29). Sammantaget indikerar materialet att hus 
K1 var utsatt för en brand. I ett obränt hus borde mängden förkolnat material ha varit 
lägre och varit mer koncentrerad till det område där förkolning kunde äga rum, dvs. till 
området omkring husets härd. Denna observation är av stor betydelse för tolkningen av 
materialet då det sannolikt innebär att makrofossilen i K1 representerar en relativt kort 
tidsperiod och de växter som var i huset vid tiden för branden. 

De två koncentrationernas sammansättning skiljer sig markant åt. I den västra änden 
av huset består materialet övervägande av korn, med ett mindre inslag av ogräs. I den 
östra änden hör däremot nästan alla makrofossil till ogräs.  

Insamlade eller möjligen insamlade arter som noterades i hus K1 bestod av 
hasselnötsfragment (Corylus avellana) och hyld (Sambucus sp, sv: fläder). Dessa 
fördelar sig i husets västligaste och mellersta stolphålspar. 

Med grund i den observerade distributionen av växtmakrofossil kan huset föreslås 
ha varit indelat i minst två delar. Förekomsten av både odlade och insamlade ätliga 
växter i väst antyder att detta var husets kök och troligen också bostadsdel. Kanske var 
en härd placerad mellan det västligaste och mellersta stolphålsparet (i samma område 
där hasselnötterna och hylden blev förkolnade) medan den västra gaveln hyste 
förvaring av rensat korn. En sådan tolkning skulle vara samstämmig med förekomsten 
av artefakter i denna del av huset då både keramiken och makrofossilen antyder en 
köks- bostadsrelaterad kontext. Avståndet mellan stolphålsparen är också som störst i 
denna del av huset (A.V. Jensen 2013), vilket kan innebära att detta var husets största 
rum. 

Förekomsten av ogräs i den östra änden av huset antyder att detta område användes 
för rensning av korn eller förvaring av kornrensningsrester. I det förstnämnda fallet kan 
ogräsfröna ha deponerats i golvlagren som ett resultat av rensningen och blivit 
förkolnade när huset brann. I det senare fallet kan materialet ha sparats för framtida 
användning som bränsle eller foder. Makrofossilanalysen kan tyvärr inte ge vidare 
information om andra möjliga aktiviteter i denna del av huset. Det är dock notabelt att 
endast enstaka förekomster av gräs- och/eller våtmarksväxter observerades i den östra 
halvan av huset. En större koncentration av växter från sådana biotoper hade kunnat 
indikera ett stall. 

Mer eller mindre samtida paralleller till hus K1 från Skovby Nygård är hus K32 och 
K100 från SBM 1221 Bøgely I (figur 6) där en makrofossilanalys genomförd an 
Marianne Høyem Andreasen har påvisat liknande två-delning av långhus med rent korn 
i ena änden och möjliga rester efter kornrensning i den andra (Andreasen 2015). En 
spännande fråga som bör hållas aktiv inför framtida analyser är därför om dessa hus 
kan representera en etablerad tradition av intern husorganisation i Skanderborgområdet 
under germansk järnålder. 
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Figur 7. Plan över hus K10 med provpunkter och fynd markerade. Röd polygon markerar den troliga utbredningen av K10:s äldre fas medan 
den yngre fasen är markerad med grönt. Röda diamanter markerar provtagna stolphål som tros tillhöra till den äldre fasen medan den yngre 
fasen markeras med blå trianglar. GIS-data: Skanderborg Museum. 

Funktionsbedömning, Hus K10 

Beskrivning av utgrävningsresultaten från hus K10 

Hus K10 benämner egentligen två separata, väst/sydväst-öst/nordöst-orienterade, 
byggnader där det senare huset konstruerades på samma plats och i samma orientering 
som dess föregångare (A.V. Jensen 2013).  

Den äldre fasen utgjordes av ett långhus med sex eller sju takbärande stolphålspar. 
Huset var 22,5 meter långt och 5,3 meter brett. I den västligaste änden av huset var 
avståndet mellan stolphålsparen som störst, något som har föranlett en preliminär 
tolkning att detta kan ha varit husets bostadsdel. Närmare mitten stod stolphålsparen 
tätare, något som kan indikera en ingångsdel. Den äldre fasen tolkades under 
utgrävningen som en brandtomt. Alla dateringar från K10 härstammar från den äldre 
fasen, med ett sammanlagt kalibrerat 2σ-spann på 261-637 e.Kr.  

Den yngre fasen verkar ha konstruerats som en direkt uppföljare till K10:s äldre fas. 
Det nya huset var betydligt större, med en längd på 40 meter och en bredd på 5,6 meter 
och totalt nio takbärande stolphålspar. En ingång observerades på nordsidan av husets 
västra halva. 

Fynd av keramik gjordes i båda faserna av K10. I båda fallen återfanns 
keramikfragmenten i vad som var respektive hus västra halva. Utöver detta återfanns 
en kvarnstensfragment i ett stolphål som sannolikt tillhör K10:s yngre fas. Också detta 
fynd återfanns i husets västra del. 
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X-nr 527 520 516 523 524 518 513 522 504 503  

A-nr 908 1320 1326 1759 1635 570 572 907 1763 1632  

Lager 4 2  3   2 3  3  

Konstruktion 

K10 
Ä 

K10 
Ä 

K10 
Ä 

K10 
Ä 

K10 
Ä 

K10 
Y 

K10 
Y 

K10 
Y 

K10 
Y 

K10 
Y  

Provvolym (l) 5 5 3 5 5 4 3 5 5 5  

Analyserad del 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1 1 1 1/4 1/4  

Odlade Växter 

cf Avena sp (fragment)  1         möjlig havre (fragment) 

Avena sp 1       1  1 havre 

Hordeum vulgare sp 11     5 2 2 2 2 byg 

Hordeum vulgare sp (fragment) 4          byg (fragment) 

Hordeum vulgare var vulgare 26 2  25  6 4 15  6 avnklædt byg 

Hordeum vulgare var vulgare (fragment) 4 2  8   2 4   avnklædt byg (fragment) 

Linum usitatissimum    5  1     hør 

Secale cereale   1    1    rug 

Cerealia indet 6 1 1 2 2 2 3 6 1  korn 

Cerealia indet (fragment) 78 20 4 66 2 11 11 18 4 10 korn (fragment) 

            

Ej odlade växter 

cf Asteraceae      1     möjlig kurvblomstfamilien 

cf Bromus sp 1          möjlig hejre 

Carex sp  1         star 

Chenopodium sp 2 10 2 6 3   6   gåsefod 

Chenopodium cf album 8 12 5 6 7  1 2   möjlig hvidmelet gåsefod 

cf Fabaceae     1      möjlig ærteblomstfamilien 

Fabaceae   1 1 2      ærteblomstfamilien 

cf Galium sp       1    möjlig snerre 

Galium sp 2    1      snerre 

Galium cf spurium    1       möjlig uægte burre snerre 

cf Juncus sp   1        möjlig siv 

cf Persicaria lapathifolia/maculosa  2  4 3      möjlig bleg/fersken pileurt 

Persicaria lapathifolia/maculosa 5 3  12 5 2  3 1 2 bleg/fersken pileurt 

Poaceae 1          græs 

Raphanum raphanistrum (capsule)  2         kiddike (frökapselfragment) 

Rubus idaeus  1         hindbær 

Spergula arvensis  10  2       almindelig spergel 

Silene sp       1    limurt 

cf Stellaria media 2          möjlig almindelig fuglegræs 

Stellaria media 3 88 1 15 18 2  2 1  almindelig fuglegræs 

cf Vicia/Lathyrus sp          1 möjlig vikke/fladbælg 

Indet 1 27 2 7 3 5 2 7 1 0 obestämbar 

            

Övrigt 
Träkol (ml) 30 35 25 50 40 30 35 40 50 70  

Tabell 2. Resultat av makrofossilanalysen av hus K10. 
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Figur 8. Plan över hus K10 med resultaten av den arkeobotaniska analysen överlagrade som pajdiagram. Röd= kornkärnor, grön= frön av 
ogräs och andra icke-odlade växter, orange= oljeväxter (i detta fall hør, Linum usitatissimum, sv: lin) På planteckningen markeras också fynd 
av förkolnade insamlade eller möjligen insamlade växter. GIS-data: Skanderborg Museum. 

Figur 9. Plan över hus K10 med träkolkoncentrationen markerad som stapeldiagram. GIS-data: Skanderborg Museum. 
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Det arkeobotaniska materialets formation och husets funktion 

Det arkeobotaniska materialets formationsbakgrund är betydligt mer komplex i K10 än 
K1, något som gör tolkningen osäkrare. En notabel observation dock är att 
förekomsten av både förkolnade korn och frön (figur 8) samt förekomsten av träkol 
(figur 9) är distinkt högre inom det område som täcktes av K10:s äldre fas. Detta är 
helt samstämmigt med tolkningen att husets första fas brann ner (A.V. Jensen 2013). 
Det indikerar också att den yngre fasen inte mötte samma öde, utan övergavs utan att 
huset hade brunnit. Detta innebär också att det mesta av materialet från de samlade två 
faserna av K10 sannolikt tillhör den äldre nedbrunna fasen, och troligen representerar 
innehållet i det huset vid tiden för branden. 

De tre provtagna stolphålen väster om K10:s äldre fas (proverna X513, X518 och 
X522) uppvisar lägre makrofossilkoncentrationer än den närmaste delen av den brända 
fasen men är sammansättningsmässigt likartade. Längre österut återfinns stolphålen 
med provnumren X523 och X504, där ett liknande mönster går att utläsa. 
Koncentrationen är lägre i det stolphål som hör till den yngre obrända fasen men 
sammansättningen liknar den i den äldre. En mycket mer subjektiv observation som 
gjordes under analysens gång var att proverna från de två byggnadsfaserna ”såg” 
mycket likartade ut vad gäller grad av fragmentering, storlek på träkolsfragment, 
nedsmutsning av de förkolnade materialet med ler, osv.  

Ovanstående observationer kan ses som en indikation på att material från den äldre 
nedbrunna fasen har omdeponerats i stolphålen som hör till det yngre huset. Detta är en 
viktig formationsmässig observation eftersom den kontrasterar mot analysresultat från 
ett antal liknande fall i Danmark. En boplats som är mycket lik och mer eller mindre 
samtida med Skovby Nygård är OBM 2832 Odensevej på Fyn. I det fallet, som bestod 
av två brunna och ett obrunnet långhus, kunde ingen antydan till ”kontamination” 
mellan faserna noteras (Grabowski 2014). Resultat från lokalerna Ågård Nord på Fyn, 
daterad till romersk järnålder (Andreasen 2008), och Nefeskov i södra Jylland från 
äldre järnålder (Peter M Jensen 2014) har också påvisat begränsad rörelse av material 
mellan separata bebyggelsefaser. Det kontrasterande resultatet från hus K10 är därför 
viktigt för framtida analyser och tolkningar av liknande fenomen då det understryker 
att risken för kontamination mellan brunna och icke-brunna ovanpåliggande 
bebyggelsefaser måste värderas kvalitativt från fall till fall. Det går alltså inte att enkelt 
förutsäga huruvida arkeobotaniskt material har förflyttats mellan stolphålsfyllningar 
innan deras innehåll har blivit analyserat och noggrant jämfört. Ett rimligt antagande är 
att det förkolnade materialets mobilitet är avhängigt av en lång rad faktorer av vilka 
många säkert är mycket svåra eller omöjliga att definiera arkeologiskt. 

Även med utgångspunkt i antagandet att det mesta av det förkolnade materialet från 
K10 härstammar från konstruktionens äldre fas är det i detta fall svårt att se ett helt 
tydligt funktionellt mönster i fördelningen av det botaniska materialet. Materialet 
domineras i vartannat stolphål av kornkärnor och i vartannat av ogräsfrön. Möjligtvis 
kan man föreställa sig att kornhanteringen i K10:s äldre fas föregick i etapper med 
grovrensning i en del av huset med en resulterande deposition av ogräs, förvaring av 
grovt rensad säd med ett resulterande kornrikt fynd, finresning innan konsumtion som 
återigen resulterade i deposition av ogräs, samt användning och förvaring av helt rensat 
korn som igen resulterade i stolphål med mestadels korn. En alternativ förklaring kan 
dock vara att området där K10 var beläget utsattes för markröjning efter branden och 
att denna process resulterade i en ”fläckvis” förflyttning av förkolnat material som i sin 
tur resulterade i det något svårtolkade mönstret. Ett tredje alternativ skulle kunna vara 
att huset helt enkelt hade två separata kornlager samt två kornrensningsplatser. 

På grund av husets oklara formationshistoria anses makrofossilanalysen i detta fall 
inte vara ett tillförlitligt redskap för att bedöma husets interna indelning. Noteras kan 
dock att indikationen om att den äldre fasens västra del kanske var dess bostadsdel, 
såsom antytt av stolphålssättningen samt fördelningen av icke-botaniska artefakter, inte 
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motbevisas av makrofossilen. Den högre koncentrationen av nästan rent korn i X527 
skulle då kunna representera förvaring av rensat korn och ogräsförekomsten i X520 
skulle kunna vara resultatet av finrensning innan konsumtion, två aktiviteter som kan 
ha ägt rum i anslutning till husets kök. 

 

 

Ugnsanläggning A348 

Beskrivning av utgrävningsresultaten av ugn A348 

A348 påträffades under utgrävningen som en cirkulär, lätt humös, mörkbrun färgning 
med inslag av många rödbrända lerbitar. Ett cirkulärt område om ca 20x20 cm med 
rödbränd lera antydde vidare in situ eldning. Anläggningen har tolkats som en ugn som 
ursprungligen bör ha varit cirka 2 meter i diameter. De rödbrända lerbitarna antas 
härröra från ugnskappan. Enstaka keramikfragment återfanns i ugnen men kunde inte 
förse en datering (A.V. Jensen 2013). Två 14C-dateringar har efterföljande gett ett 
samlat kalibrerat 2σ-spann på 251-556 AD. Ugnen kan därför antas vara ungefärligt 
samtida med bebyggelsen från yngre romersk/ germanskt tid. 

Figur 10. A348 under utgrävning. Fotografi: Skanderborg Museum (A.V. Jensen 2013).  
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X-nr 506  

A-nr 348  

Lager 2  

Provvolym (l) 2  

Analyserad del 1/8  

   

Odlade växter 

cf Avena sp (fragment) 1 möjlig havre (fragment) 

Hordeum vulgare sp 36 byg 

Hordeum vulgare sp (fragment) 4 byg (fragment) 

Hordeum vulgare cf var vulgare 11 möjlig agnklädd byg 

Secale cereale 117 råg 

Secale cereale (fragment) 5 råg (fragment) 

Secale cereale rachis fragments 131 råg, rachis-fragment 

cf Triticum sp 1 möjlig hvede 

Triticum aestivum 1 brødhvede 

rot, cf Cerealia 1 rot, möjligt korn 

Cerealia indet 28 korn 

Cerealia indet (fragment) 349 korn (fragment) 

   

Ej odlade växter 

Chenopodium cf album 3 möjlig hvidmelet gåsefod 

cf Rumex sp 1 möjlig skræppe 

cf Vicia/Lathyrus sp 1 möjlig vikke/fladbælg 

Indet 3 obesämbar 

   

Övrigt 

Träkol (ml) 55  

Organisk "slagg" 1  

Övrigt litet benfragment 

Tabell 3. Resultat av makrofossilanalysen av hus A348. 

Det arkeobotaniska materialets formation och anläggningens funktion 

Det arkeobotaniska materialet i prov X506 från ugn A348 består av mer än 80% korn, 
ca 19% axdelar (segment av rachis) och en mycket liten andel ogräsfrön (se figur 11 
och 12). Nästan alla kärnor och alla rachis-segment bestod av råg (Secale cereale), 
vilket antyder att det var denna gröda som torkades i ugnen när något gick fel och 
materialet blev förkolnat. Resultatet pekar alltså på att en av ugnens funktioner var 
torkning eller rostning av korn. 

En intressant fråga i detta sammanhang är vid vilket skede i kornets hanteringsse-
kvens torkningen eller rostningen ägde rum (jämför figur 2). Det arkeobotaniska 
materialet verkar i detta sammanhang peka mot två alternativ: 
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• Rensat korn i slutskedet av kornhanteringssekvensen: Den mycket låga andelen 
ogräs i provet antyder att det rör sig om rensat korn. Förekomsten av axdelar 
(rachis-internoder) är dock vid en sådan tolkning problematisk eftersom dessa 
delar sorteras bort under de tidigare skedena (tröskning, grovsållning, kastning). 
En möjlighet är att rensat korn torkades i ugnen medan axdelarna användes som 
bränsle.  

 

• Korn i det tidiga skedet av sekvensen: Det är möjligt att hela ax av råg kan ha 
torkats/rostats i ugnen och att ogräsens frånvaro antingen förklaras genom att 
dessa på något sätt har sorterats bort, att de inte var närvarande på åkern (t.ex. 
på grund av intensiv ogräsrensning), eller genom att rågen skördades (dk: 
høstes) på ett sätt som inte förde ogräsen med kornet. Något som talar emot 
detta alternativ är att det bara är kärnorna och rachis-segmenten som återfanns i 
provet. Inga spår efter borsten eller de löst sittande agnarna hittades i provet. 
Dessa delar kan dock ha förbränts lättare än de mer kompakta kärnorna och 
rachis-delarna. 

 

Det första alternativet föreslås som mest rimligt. Orensat material från de tidiga ske-
dena av kornhanteringssekvensen tenderar under järnålder att innehålla mycket ogräs 
(se ex: Engelmark 1992; Viklund 1998; Robinson et al. 2009; Henriksen & Robinson 
1996). Detta tros hänga samman med bruket av gödsel, som bidrar till fler ogräs, samt 
användning av förhållandevist effektiva skörderedskap. Under neolitikum och den 
tidigare delen av bronsåldern tenderar ogräs att vara fåtaligare, något som har diskute-
rats som en effekt av andra skördetekniker (med mindre redskap eller till och med för 
hand) och/eller mindre bruk av gödsel (Engelmark 1992; Lagerås & Regnell 1999; 
Regnell & Sjögren 2006; Robinson 2003). Att axdelar kan användas som bränsle i 
anläggningar som liknar A348 är sedan tidigare belagt bland annat genom ett fynd 
från HOM 2247 Gedved Vest (Grabowski 2013: 17f), där en härdgrop från romersk 
järnålder uppvisade ett lager rikt på axdelar under ett lager av träkol. I det fallet tolka-
des det arkeobotaniska resultatet som att axdelarna hade använts till att starta ett bål 
som därefter matades med trä. Bruk av axdelar som bränsle finns också etnografiskt 
dokumenterat i recent tid hos teknologiskt förmoderna lantbrukare i Medelhavsområ-
det (Hillman 1981). Slutligen är rågen ett så kallat fritröskande (eng: free threshing) 
sädesslag. Detta innebär att kärnorna inte omges av tättsittande agnar. Kärnorna sitter 
förhållandevist löst och faller lätt ut från axet när de är mogna. Det är därför svårt att 
föreställa sig hur kärnorna kan ha behållits vid rachis-segmenten medan agnarna och 
ogräsen sorterades bort.  Preferensen för det första tolkningsalternativet föreslås dock 
med viss reservation för att mer komplexa processer av hantering, formation och ta-
fonomi kan ligga bakom sammansättningen av detta material. 

En parallell som stödjer den föreslagna tolkningen är ett nyligen analyserat materi-
al från KØM 3011 Energinet (Jensen 2015) där en ugnsgrop från yngre bronsålder/
äldre förromersk järnålder också visade sig innehålla förkolnat korn, men denna gång 
utan inslag av axdelar. Denna, och andra (ex: Viklund 1998), fynd av korn i förhisto-
riska ugnsanläggnignar indikerar att det mestadels var rensat korn som blev torkat och 
rostat på förhistoriska boplatser. 

En annan parallell till A348 är en ugnsanläggning från förromersk järnålder vid 
SBM 983 Kildebjerg (Jensen & Mikkelsen 2006). Förutom att den ugnen konstrukt-
ionsmässigt liknade A348 innehöll den också inte bara förkolnade växtrester, utan 
även bitar av keramik, något som har tolkats att ugnen både användes för torkning/
rostning av växtmaterial och för keramikbränning. Det kan därför vara fullt möjligt att 
även A348 hade fler funktioner än bara torkning/rostning av korn. 
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Figur 11. Materialet från A348 uppdelat i kornkärnor, axdelar och ogräsfrön. 

Figur 12. Schematisk illustration av en kornplanta. De delar som återfanns 
i A348 är markerade med rött. Notera att inga borst, agnar eller stråfrag-
ment återfanns i provet. I provet fanns också endast en mycket liten före-
komst av ogräs (modifierat från Hillman 1984). 

Odling och insamling av växter vid Skovby Nygård under yngre ro-

mersk/germansk järnålder 

De botaniska materialen från husen K1 och K10 samt ugnen A348 är mer eller 
mindre samtida, med dateringar från yngre romersk/germansk järnålder. Alla tre 
material är dessutom sannolikt resultat av olyckbränder. De har inte ackumulerats 
över en längre tidsperiod utan förkolnats snabbt vid tre separata bränder. Materialet 
kan därför ses som tre ögonblicksbilder av jordbruket och annan växtanvändning un-
der den aktuella perioden.  
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Odlade grödor vid Skovby Nygård 

Sammansättningen av odlade grödor i de två analyserade husen från Skovby Nygård är 
nästan identisk. I bägge fall domineras materialet av avnklædt byg (Hordeum vulgare 
var vulgare, sv: skalkorn). Detta indikerar att byg var en viktig gröda för husens invå-
nare.  

I båda husen fanns även en liten andel havre. Havren är tyvärr arkeobotaniskt en 
något problematisk art eftersom det är omöjligt att skilja på odlad havre och den vild-
växande flyghavren om inte agnbasen är bevarad (Jacomet 2006). Då detta inte var 
fallet i materialet från Skovby Nygård är det omöjligt att avgöra om havren var odlad 
eller ej. Inom tidigare forskningen har dock sporadiska förekomster av havrekärnor 
oftast tolkats som ogräs. Endast när större och renare fynd av havre börjar uppkomma, 
eller när havren hittas med agnbasarna intakta kan man säkert påvisa odling. Detta ver-
kar på urval av existerande fynd ske i Mittjylland omkring 700 e.Kr. och senare 
(Grabowski 2013; Grabowski 2015a, se också diskussion nedan). 

I hus K10 hittades även sex fynd av hør (Linum usitatissimum, sv: lin). Eftersom 
høren är relativt konkurrenssvag på marker som inte är ordentligt skötta av människan 
kan detta fynd, även om det är litet, möjligen ses som belägg på att den odlades vid 
Skovby Nygård.  

Innehållet i ugn A348 skiljer sig distinkt åt från husen. I ugnen bestod materialet 
till största delen av råg (Secale cereale), dock med en mindre andel avnklædt byg (ca 
15%). En kärna av brödvete (Triticum aestivum) och en vetekärna som inte kunde 
identifieras till art (Triticum sp) påträffades också. Rågen i denna anläggning var näst-
an säkert odlad. Även om råg lätt förvildas och kan växa som ogräs i annan odling är 
detta fynd så pass stort och rent att det knappast kan röra sig om annat än medveten 
odling. Vetet är, liksom høren, relativt konkurrenssvag utan mänsklig inblandning och 
de fåtaliga fynden kan möjligen indikera småskalig odling vid denna lokal. 

En intressant fråga, som dock ej är helt enkel att besvara, är varför ingen av de ana-
lyserade husen innehöll någon råg trots att odling att denna gröda tydligt indikeras av 
innehållet i ugn A348.  

En möjlighet kan vara att rågen och bygen förvarades på olika platser och att rågen 
var helt enkelt inte till städes i husen när dessa brann. Från danska etnobotaniska källor 
vet vi att olika kornsorter behandlades inom ramen för agrara boplatser på olika sätt. 
Till exempel skriver Brøndegaard att: Rugen skulle tærskes på dyne, byg på sten, hav-
ren på nøgent logulv (Brøndegaard 1978: 105). Rugen är dessutom etnobotaniskt be-
lagd som ett viktigt källmaterial för hantverk då dess långa strå lämpar sig väl för flät-
ning av korgar, material till tak- och husbyggnation, med mera. Bygen å andra sida har 
historiskt haft en stark koppling till ölbryggning som rågen inte har haft (Brøndegaard 
1978). De olika kornsorterna transportvägar från skörd (dk:høst) till förkolning och 
deposition i marken kan därför ha varit distinkt olika.  

En andra möjlighet kan också vara att inte varje års höst under romersk/germansk 
järnålder inbegrep råg. Att lantbruk under de senaste seklen av järnåldern och under 
historisk tid inbegrep rågodling finns belagt både genom arkeologiska och historiska 
källor (Engelmark 1992; Mikkelsen & Nørbach 2003; Robinson 2003). Rågodlingens 
tidigaste historia är däremot fortfarande ganska vagt belyst. Om rågodlingen under 
romersk/germansk järnålder var av mer sporadisk karaktär än under senare perioder 
(jämför diskussion om odlingssystem nedan), kan man tänka sig att råglager inne i hus 
också var sporadiskt förekommande. Slutligen kan tiden på året för branden också ha 
haft en effekt på vilka kornsorter som återfanns i det arkeobotaniska materialet. Husen 
kan ha brunnit när ingen eller väldigt lite råg var till städes. 
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De odlade grödorna i ett regionalt perspektiv 

I närheten av Skovby Nygård finns fyra tidigare undersökta lokaler med bebyggelse 
från ungefär samma tid: SBM 1221 Bøgely (Andreasen 2015), SBM 1101 Golf 11 
(Andreasen 2011: 11), SBM 1220 Flensted I (Grabowski 2015b) samt delar av HOM 
2247 Gedved Vest (Grabowski 2013).  

Vid Golf 11 och Gedved Vest har arkeobotaniska analyser påvisat odling av 
avnklædt byg och råg. Vid den senare lokalen fanns också indikationer på odling av 
hør. Vid Bøgely har analys av fyra separata konstruktioner från germansk järnålder 
påvisat att odlingen dominerades av byg och råg, men även vete återfanns i mindre 
mängder i ett av de analyserade husen. Vid Flensted I har ett analyserat hus från yngre 
romersk/äldre germansk järnålder gett ett litet material bestående av avnklædt byg, råg 
och hør.  

De samlade resultaten från dessa fyra lokaler antyder att den observerade odlingen 
vid Skovby Nygård var ganska typisk för denna del av Danmark under germansk 
järnålder. Med grund i resultaten från dessa fem lokaler kan man föreslå att odlingen i 
östra Mittjylland under den senare delen av romersk järnålder och in i germansk tid 
sannolikt baserades på avnklædt byg och råg som huvudsakliga grödor medan hør och 
vete odlades i mindre skala. Havre förekommer sporadiskt i materialet, men verkar 
inte komma i odling förrän under slutet av germansk järnålder/tidig vikingatid 
(Grabowski 2013; Grabowski 2015a). 

 

Skovby Nygård: markernas bruk och ekologi  

De ogräs som följer med kornet i samband med skörden kan ibland ge en indikation 
om tillståndet och bruket av odlingsmarkerna. Ju fler ogräsarter och individuella 
ogräsfrön som återfinns desto mer information kan man utläsa ur materialet. Förkolnat 
material från de tidiga skedena av kornhanteringen, då det mesta av ogräsmaterialet 
fortfarande är närvarande, är därför bäst för denna typ av analys (Engelmark & 
Viklund 1990; Henriksen & Robinson 1996).  

Ogräsen från K1 och K10 var relativt talrika till antalet, men bestod av 

Figur 13. Sammansättningen av odlade växter i hus K1, hus K10 och ugn A348. Alla tre material tros härstamma 
från olyckbränder och representerar därför innehållet i respektive hus/anläggning vid tiden för branden. 
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förhållandevis få arter. Materialet kan därför endast ge en grov inblick i markernas 
ekologi och bruk.  
I båda husen domineras materialet av tre arter: gåsefod (mest troligt hvidmelet 
gåsefod, Chenopodium cf album: sv: svinmålla), bleg/fersken-pileurt (Persicaria 
lapathifolia/maculosa, sv: pilört/åkerpilört) och almindelig fuglegræs (Stellaria 
media, sv: våtarv). Gemensamt för dessa arter är att de alla frekvent förekommer i 
arkeobotaniska material från järnåldern (Robinson et al. 2009; Engelmark 1992) och 
att de alla bäst trivs på näringsrik, gödslad mark (Korsmo et al. 1981).  

Liknande ogrässammansättningar i järnåldersmaterial har tidigare legat som grund 
för hypotesen att korndyrkningen under stora delar av järnåldern främst bedrevs på 
permanent gödslade åkrar som endast efter flera års bruk som ensädesåkrar (dk: 
envangsbrug) togs ut i en längre träda (dk: brak) (Engelmark 1992; Engelmark & 
Viklund 1990; Grabowski 2013; Jensen & Andreasen 2011; Robinson et al. 2009). 
Från senare perioder finns förändrade ogräsfloror som antyder att envagnsbruket hade 
ersatts, eller i varje fall kompletterats, med någon typ av rotationsjordbruk och att råg 
hade tagits i odling som en vintergröda (Behre 1992; Engelmark & Viklund 1990; 
Engelmark 1992; Mikkelsen & Nørbach 2003). När exakt detta sker är fortfarande en 
omdiskuterad fråga (Behre 1992; Henriksen 2003; Mikkelsen & Nørbach 2003; 
Grabowski 2013; Engelmark 1992), men de tidigaste säkrare indikationerna på 
rotation och vinterråg i östra Mittjylland kommer från HOM 2616 Petersborg 
(Grabowski 2015a), med en trolig datering omkring 700 e.Kr. (14C-dateringar väntas 
inom snar framtid) och från VKH 7087 Kristinebjerg Øst (Grabowski 2013) som 
bedöms härstamma från ca 800 e.Kr. Eftersom inga tecken på rotationsjordbruk eller 
vinterråg påträffades i materialet från Skovby Nygård kan detta indikera att 
förändringen från envangsbruk till rotationsjordbruk med vinterodling skedde efter att 
lokalen övergavs, dvs. efter ca. 600 e.Kr. Detta är helt i linje med existerande data för 
detta område (Grabowski 2013: 28). 

Figur. 14. Ogräs i hus K1 och K10. Provet från ugn A348 innehöll mycket lite ogräs och har inte använts i jämförelsen.  



 22 

Insamling av växter vid Skovby Nygård 

Mycket få insamlade växter påträffades i proverna från Skovby Nygård. De fynd som 
gjordes bestod av några hasselnötsfragment (Corylus avellana) och ett frö av hyld 
(Sambucus sp, sv: fläder) i hus K1 och ett frö av hindbær (Rubus idaeus, sv: hallon) i 
hus K10. Intressant att notera är dock att alla dessa fynd gjordes i de delar av husen 
där andra data antyder ett kök. Trots deras magerhet indikerar dessa fynd således på att 
viss insamling av vildväxande resurser praktiserades på lokalen under germansk 
järnålder.  
 

 

Sammanfattning av Skovby Nygård, etape I 

Två hus och en ugn från Skovby Nygård har analyserats arkeobotaniskt. 
Anläggningarna/konstruktionerna är ungefärligt samtida och alla tre verkar ha utsatts 
för bränder som resulterade i förhållandevist stora arkeobotaniska material. Detta 
innebär att den arkeobotaniska analysen har öppnat tre ”fönster” till vilka växter som 
förekom på lokalen, och hur de kan ha brukats, under yngre romersk/germansk 
järnålder. 

I hus K1 påvisade analysen att huset kan ha varit indelat i två huvudsakliga delar, 
med ett kök/bostadsdel och kornförråd i väst och ett kornrensningsområde i öst. 
Fördelningen av det botaniska materialet antyder att husets härd kan ha varit 
lokaliserad mellan det västligaste och det mellersta stolphålsparet.  

Hus K10, som bestod av två byggnadsfaser där endast den ena hade brunnit, 
uppvisade mer komplexa mönster i fördelningen av makrofossil som inte enkelt låter 
sig översättas till funktionella indikationer. Formationsmässiga observationer från 
detta hus kan dock ha betydelse för tolkningen av framtida analyser av liknande 
fenomen. De arkeobotaniska resultaten, om än svårtolkade, verkar inte heller 
motbevisa de tolkningar som hittills har gjorts med grund i andra arkeologiska data. 

Ugn A348 bedöms ha haft torkning eller rostning av korn som en av dess 
funktioner. Materialet i ugnen bestod av förkolnade kornkärnor av byg (Hordeum 
vulgare) och råg (Secale cereale) samt många axdelar av råg. Däremot saknades 
ogräs och andra delar av kornplantor. Detta har föranlett en diskussion om i vilket 
skede av kornhanteringen som detta material placerades i ugnen. Torkning/rostnin av 
rensat korn där axdelar användes som bränsle har föreslagits som det mest troliga 
alternativet. 

Den arkeobotaniska analysen indikerar att avnklædt byg (Hordeum vulgare var 
vulgare) och råg (Secale cereale) var de dominerande grödorna i odling vid Skovby 
Nygård, medan mindre förekomster av brödvete (Triticum aestivum) och hør (Linum 
usitatissimum, sv: lin) kan indikera att dessa odlades i liten skala.  

Kornodlingen vid Skovby Nygård skedde under yngre romersk/germansk tid 
förmodligen på väl gödslade åkrar. Det exakta markbrukssystemet kan inte deduceras 
utifrån materialet, men det finns inga spår efter vare sig rotationsjordbruk eller odling 
av vinterråg. De senare är fenomen som tidigare analyser i östra Mittjylland påvisar 
från ca 700/800 e.Kr. Skovby Nygård passar därför dels mycket väl in i den 
existerande bilden av odlingen i området under den aktuella tidsperioden, och dels 
bidrar till att förstärka bilden av att rotationsjordbruk och vinterråg etablerades i 
området någon gång under 600-700-talet e.Kr. 

Mycket få vildväxande ätliga eller på annat sätt användbara växter identifierades i 
materialet. Förekomst av hassel (Corylus avellana), hyld (Sambucus sp, sv: fläder) och 
hindbær (Rubus idaeus, sv: hallon) i anknytning till vad som kan vara husens kök 
antyder dock att vildväxande resurser spelade viss roll i den lokala dieten under yngre 
romersk/germansk järnålder.  
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Bilag: Planterne  

 

Planterne – de dyrkede og indsamlede arter 

Corylus avellana Hasselnød. Busk, op til 10 m, oftest mangestammet. Marts-april. 
Næringsrig bund i lyse skove, skovbryn, krat og hegn. Almindelig dog sjælden i 
Vestjylland (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) 

Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde 30-80 cm. (Hansen 1993) 

Rubus ideaus L. Hindbær. 1-1,5 m høj. Blomstrer juni. Sætter bær. Skove, krat, 
skovrydninger (Hansen 1993) 

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 aestivum L. Brødhvede. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993) 

 

Identificerede planter 

Persicaria minor (Huds.) Liden pileurt. 40 cm høj. Anuell. Ligner en lille P. 
lapathifolia. Fortrekker fugtig mark (http://linnaeus.nrm.se/flora/).  

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) 

Raphanus raphanistrum L. Kiddike. 30-60 cm (30-80 cm) høj, omkring 100 frø 
pr. plante. Blomstrer og frømodning juni-august. Typisk sommerannuel plante 
med frøformering. Spredes ofte med staldgødning. Forekommer fortrinsvis på 
tørre, sandede og kalktrængende marker. Optræder i alle forårssåede afgrøder 
og er et stort problem for framavlen af vårsæd. Agerjord. (Melander 1998, 
Frederiksen et al. 1950, 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. 
Nærringsfattig bund, agerjord, vejkanter, ruderater, grusgrave, dyrket på hede-

egnene (Brøndegaard 1979; 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) 
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Svært adskillelige planter 

Persicaria maculosa L. Fersken-Pileurt. 25-60 cm høj, omkring 200-800 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 lapathifolia L. Bleg 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 

Chenopodium cf album L. mulig 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 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) 

Galium cf spurium L. mulig Uægte Burre-Snerre. Anuell. Blomstrer i juni-september. 
Agrer og ruderatmarker. Var traditionellt forbindet med hørdyrkning (http://
linnaeus.nrm.se/flora/). 

 

Planter identificeret til slægt, familie 

Asteraceae. Kurvblomstfamilien 

Avena sp. Havre sp. 

Alchemilla/Aphanes sp. Løvefod/Dværgløvefod sp. 

Cf Bromus sp. Mulig Hejre sp.  

Carduus/Cirsium sp. Tidsel sp. 

Carex sp. Star sp. 

Chenopodium sp. Gåsefod sp. 

Fabaceae sp. Ærteblomstfamilien. 

Galium  sp. Snerre sp. 

Juncus sp. Siv sp. 

Persicaria sp. Pileurt sp. 

Polygonaceae. Pileurtfamilien. 

Rumex sp. Syre sp. 

Sambucus sp. Hyld sp.  

Silene sp. Limurt sp. 

Vicia/Lathyrus sp. Vikke/Fladbælg sp. 

Poaceae sp. Græsser sp. 
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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 *lgangsvinkel. 

Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske undersøgelser, 

antropologiske undersøgelser af skele+er samt zooarkæologiske undersøgelser. 

Der optræder også andre typer dokumenta*onsfremlæggelser, som f.eks. 

besig*gelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af 

konserveringsteknisk karakter. 

Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside. 
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