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Bakgrund
Den arkeologiska undersökningen av Flensted 1, etape I, II och III, genomförd under
ledning av arkeolog Merethe Schifter Bagge, har påvisat arkeologiska spår från flera
tidsperioder. Bland dessa återfinns bebyggelsespår och en näraliggande gravplats från
yngre bronsålder och enstaka hustomter med flera associerade gropar daterade till
äldre förromersk järnålder. Dominerande bland det arkeologiska materialet på platsen
var dock gårdsanläggningar från yngre romersk/äldre germansk järnålder (Merethe
Schifter Bagge, personlig korrespondens).

Den kursoriska genomgången och urval av material till
analys
Totalt 91 prover från Flensted 1 levererades under 2013 till Moesgaard Musems Avdelning för Konservering och Naturvetenskap. Proverna blev där kursoriskt analyserade av stud. mag. Hanna Larsson för att dels bedöma provernas potential för en mer
ingående arkeobotanisk analys och dels för att identifiera lämpligt material till 14Canalys.
Av det kursoriskt analyserade materialet bedömdes totalt 21 prover från tre
anläggningar/konstruktioner som relevanta för en mer ingående arkeobotanisk studie
(figur 1):
1)

2)

Proverna X1012 och X1021 från brunn A2515 lager 4. Den kursoriska analysen
av denna anläggning påvisade en mindre mängd korn och en stor mängd ogräsfrön. I provet noterades också förkolnade stjälkar (dk: stængler), fröer av hør
(Linum usitatissimum, sv: lin) och en förkolnad agern (Quercus sp, sv: ekollon).
Anläggningen låg i anslutning till bebyggelse från yngre bronsålder och äldre
förromersk järnålder och innehöll keramik som har daterats till samma period.
Detta passar väl ihop med resultaten från två 14C-prover från brunnen som sammanlagt har gett en datering till 406-209 f.Kr. (cal. 2σ).
Prov X914 från A1550 lager 2. Detta prov visade sig innehålla större klumpar
av förkolnad torv, enstaka förekomster av korn2 och ogräs, träkol, samt
förkolnade rötter och stjälkar från olika växter. Anläggningens funktion antogs
redan under utgrävningen ha varit torkning av hør. En ung kvist av björk
(Betula sp) från anläggningen har 14C-daterats med ett resultat på 28-209 e.Kr.
(cal. 2σ).
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3)

Hus K5 (sammanlagt 18 prover, se figur 10a). I detta hus påträffades under den
kursoriska analysen förekomster av korn och ogräs. Det förkolnade materialet
var förhållandevist litet till antalet men uppvisade en heterogen distribution som
bedömdes ha potential att förse information om husets interna funktionsindelning. Tre 14C-dateringar finns tillgängliga från K5 med ett sammanlagt
kronologiskt spann på 240-421 e.Kr (cal. 2σ).

Figur 1. Plan över den centrala delen av SBM 1220 med de analyserade anläggningarna markerade med pilar. Turkosa trianglar visar läget på de analyserade makrofossilproverna. GIS-data från Skanderborg Museum.
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En 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, förutom 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
vetenskapliga 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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Provbehandling
Alla prover från Flensted 1 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 stud. mag. Hanna
Larsson 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 användning:1) oätliga delar såsom stjälkar och agnar, sorteras bort tidigt under användningssekvensen 2) ogräs sorteras bort från korn som är ämnat till mat eller utsäde i flera omgångar och
med olika tekniker, små ogräs sorteras 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.
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a)

b)

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 genom förkolning. Förkolning måste antingen ske vid en värmekälla eller i samband med en olycksbrand. Efter branden kan
materialet förflyttas vidare på grund av erosion, avfallshantering, 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.
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Genomgång av materialet och analysens resultat
Brunn A2515, äldre förromersk järnålder
Beskrivning av anläggningen
Både prov X1012 och X1021 härstammar från lager 4 i brunn A2515 (figur 4). Lagret
var det nedersta i anläggningen och kan antagligen knytas till brunnens aktiva
funktionstid eller tiden direkt efter att anläggningen togs ur bruk. I fält beskrevs lagret
som: mycket heterogent, från ljus- till mörkbrunt, med förekomst av sten upp till 20
cm i diameter, med upp till åtta tunnare skikt synliga i form av träkolsfärgningar och
andra färgvariationer.

Anläggningens formation och funktion
Resultaten av den arkeobotaniska analysen (figur 5, tabell 1) visar att
sammansättningen i de två proverna är likartad men långt ifrån identisk. I båda
proverna återfanns en mindre förekomst av odlade växter, en dominerande mängd
ogräs, samt en mindre andel frön från växter som uppträder både som ogräs/
ruderatväxter och som växande i gräsmarksmiljöer. Båda proverna innehöll också en
förhållandevist stor volym träkol (jämför med t.ex. Hus K5 nedan).
En närmare genomgång av det påträffade materialet visar dock att provernas specifika
artsammansättning skiljer sig väsentligt åt. Ogräs från kålsläktet (sannolikt agerkål,
Brassica cf rapa, sv: åkerkål), snerle pileurt (Fallopia convolvulus, sv: åkerbinda),
rødknæ (Rumex acetosella, sv: bergsyra), hanekro (Galeopsis sp, sv: dån) samt klöver
(Trifolium sp) påträffades endast i prov X1021. Detsamma gäller fragment av
hasselnötter (Corylus avellana) som också påträffades endast i X1021. Förekomsten av
små benfragment var däremot omvänt med 105 fragment i X1012 och endast ett i
X1021. I båda proverna påträffades också enstaka klumpar av odefinierbart förkolnat
organiskt material som kan vara rester av bränd mat. Resultatet av
makrofossilanalysen verkar alltså samstämmigt med de under utgrävningen
dokumenterade observationerna. Lagrets heterogena utseende återspeglas i det
arkeobotaniska materialet.
En trolig tolkning av det botaniska materialet från lager 4 är att de olika skikten och
variationerna representerar liknande men separata depositioner. Materialet består
mestadels av ogräs som sannolikt har vuxit tillsammans med kornet på markerna
omkring anläggningen men som sorterades bort när kornet bearbetades för
konsumtion. De fåtaliga kornkärnorna kan härstamma från samma process, och också
ha blivit bortsorterade från resten av kornet då lite korn alltid går förlorat under de
olika rensningsstegen.
Två plausibla förklaringar till hur detta material hamnade i A2515 är: 1) materialet
förkolnades vid en härd, där det användes som bränsle eller helt enkelt för att
bebyggarna av lokalen ville göra sig av med det. Båda aktiviteter har dokumenterats
etnografiskt i samband med teknologiskt förindustriellt jordbruk i Medelhavsområdet i
modern tid (Hillman 1981). Härden kan därefter ha rensats ut och materialet
deponerats i brunnen, antingen medvetet eller av misstag, som följd av
avfallshanteringsstratgin på boplatsen, eller 2) materialet härrör från en olycksbrand
någonstans på boplatsen och har via en okänd process såsom erosion eller annan
omdeponering hamnat i A2515. Förekomsten av förkolnade hasselnötter, små
benfragment samt organiskt ”slagg” pekar dock mot en köksrelaterad kontext. Lagrets
skiktade heterogena natur indikerar också återkommande depositioner, vilket knappast
kan varit fallet om materialet härstammade från en större olycksbrand. Det
förstnämnda alternativet bedöms därför som mest sannolikt.
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X-nr

1012

1021

A-nr

2515

2515

Provvolym (l)
Analyserad del

2

4

1/4

1/4

Odlade växter
Hordeum vulgare sp

2

1

byg

Hordeum vulgare cf var nudum

2

1

möjlig naken byg

cf Linum usita$ssimum

1

möjlig hør

Linum usita$ssimum

1

hør

cf Tri$cum dicoccum

1

möjlig emmer

Tri$cum dicoccum

2

emmer

Cerealia indet

2

Cerealia indet (fragment)

1

korn

6

kornfragment

Ej odlade växter
Brassica cf rapa

14

Bromus secalinus/hordeaceus

1

Chenopodium cf album

agerkål
rughejre

17

Corylus avellana

24

möjlig hvidmelet gåsefod

17

hassel

Fallopia convolvulus

5

snerle pileurt

Galeopsis sp

1

hanekro

Galeopsis cf ladanum

1

möjlig sand hanekro

Galeopsis cf segetum

1

möjlig gul hanekro

cf Galium sp

1

mulig snerre

2

snerre

1

frytle

Galium sp

6

Luzula sp
cf Persicaria lapathifolia/
maculosa

3

Persicaria lapathifolia/
maculosa

möjlig bleg/
fersken pileurt

37

93

bleg/
fersken pileurt

1

lancet vejbred

6

43

Plantago lanceolata
Poaceae

græs

cf Potamogeton sp

1

möjlig vandaks

Potamogeton cf polygonifolius

1

möjlig aﬂangbladet vandaks

Quercus sp (ekollon)

1

eg (agern)

Rumex acetosella

6

rødknæ

Rumex cf crispus/obtusifolius

1

Spergula arvensis

29

cf Thlaspi arvense

1

kruset/ butbladet skræppe
24

möjlig almindelig pengeurt

Trifolium sp

3

Indet

almindelig spergel

10

kløver

59

Övrigt
Träkol (ml)

100

70

Små benfragment

105
(1,5 ml)

1 litet
fragment

Organisk "slagg"

ja

ja

Tabell 1. Resultat av makrofossilanalysen av prov X1012 och X1021 från A2515.
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Figur 4. Fotografi av en sektion genom A2515. De analyserade proverna X1012 och X1021 härstammar
från anläggningens nedersta del. Fotografi: Skanderborg Museum.

Odlingen i anslutning till A2515
Med reservation för materialets något osäkra formation och de ätliga växterna
förhållandevist låga antal kan vissa slutsatser ändå dras om odling och insamling av
växter på Flensted 1 under tidig förromersk järnålder.
Totalt dokumenterades 20 rester av odlade växter i den analyserade fraktionerna av
de två proverna. Relativt många av dessa var hårt brända och fragmenterade och kunde
inte identifieras närmare än som korn (Cerealia indet).
Av de 11 makrofossil som kunde identifieras till släkte eller art hörde tre stycken
till emmervete (Triticum dicoccum), två till hør (Linum usitatissimum, sv: lin) och sex
till byg (Hordeum vulgare sp, sv: korn). Ingen av de sex bygkärnorna var tillräckligt
välbevarad för att med säkerhet avgöra om det rörde sig om naken eller agnklädd byg
även om tre exemplar uppvisade drag som mestadels återfinns hos naken byg
(Hordeum vulgare cf var nudum, sv: naket korn).
Denna komposition av odlade växter passar relativt väl ihop med vad som är känt
om regionens åkerbruk under den aktuella perioden. Tidigare studier har visat att
naken byg var den dominerande grödan på Jylland under förromersk järnålder fram till
omkring Kristi födelse då den alltmer kom att ersättas med den agnklädda varianten
(Jensen & Andreasen 2011; Robinson et al. 2009). Just i östra Mittjylland, där lokalen
Flensted 1 är belägen, verkar denna övergång ha varit tämligen abrupt och ha ägt rum
precis vid skiftet från förromersk till romersk järnålder (Grabowski 2013). Emmervete
var i Danmark en viktig gröda under neolitikum och bronsålder men verkar under
järnåldern ha varit på tillbakagång (Robinson et al. 2009; Robinson 2003). Mindre
förekomster samtida med Flensted 1 har dock dokumenterats bland annat vid Grenåvej
utanför Århus (Andreasen 2008) samt Ågård Nord på Fyn (Jensen & Andreasen 2011).
Hør har dokumenterats i Danmark och övriga Sydskandinavien från yngre
bronsålder/äldre järnålder och framåt (Larsson 2013; Robinson et al. 2009; Runge &
Henriksen 2007). Noterbart är dock att hør har traditionellt haft två olika funktioner,
antingen för mänsklig konsumtion, då den användes för framställning av olja, eller
som en fiberväxt för framställning av textil. Det är omöjligt att avgöra om fynden från
A2515 består av olje- eller fiberhør.
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Figur 5. Jämförelse av sammansättningen av prov X1021 och X1012.

Figur 6. Fynd av ogräs/ruderatväxter och gräsmarksväxter som kan växa som ogräs i åkrar i proverna X1012 och X1021.
Observera den logaritmiska skalan på Y-axeln.
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Fynden av ogräs var i A2515 betydligt talrikare än fynden av medvetet odlade växter.
Eftersom fynden troligen härstammar från flera olika källor, kan de dock inte förse
detaljerad information om tillståndet på en specifik åker eller hos en individuell skörd
av korn, utan endast ge en översiktlig indikation om hur markerna runt A2515 kan ha
brukats.
Ogräsen från de två lagren kan generellt delas in i tre kategorier som indikerar olika
typer av marker (baserat på Korsmo et al. 1981):
1)

2)

3)

Sommarannuella arter som trivs bäst på näringsrika (gödslade) marker. Till
dessa hör åkerkål (Brassica rapa), hvidmelet gåsefod (Chenopodium album, sv:
svinmålla), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus, sv: åkerbinda), hanekro
(Galeopsis sp, sv: dån), den almindeliga pengeurten (Thlaspi arvense, sv:
penningört) och bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa, sv: pilört/
åkerpilört).
Sommaranuella arter som föredrar mindre näringsrika miljöer och lättare
(sandigare) jordar. Dessa är i A2515 representerade av almindelig spergel
(Spergula arvensis, sv: åkerspärgel) och rødknæ (Rumex acetosella, sv:
bergsyra).
Arter som växer i gräsmarker men som också kan uppträda i åkrar. Hit hör
lancet vejbred (Plantago lanceolata, sv: svartkämpar) och den redan nämnda
rødknæ.

Likt sammansättningen av de odlade arterna överensstämmer denna
ogrässammansättning väl med tidigare arkeobotaniska analyser av samtida lokaler i
närområdet (Grabowski 2013; Robinson et al. 2009); en artsammansättning som har
legat som grund för hypotesen att korndyrkning från den senare delen av bronsåldern
och fram till minst yngre romersk järnålder 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). De ogräs som listas under
punkt 1 ovan kan vara rester efter ett sådant jordbruk. Arterna under punkt 2, som
också förekommer frekvent även på samtida lokaler i Mittjylland (Grabowski 2013),
har tidigare föreslagits representera antingen odling även på mer marginella marker,
eller på marker som är utpinta och på väg att läggas i träda. Dessa arter kan dock också
ha vuxit på gräsmarker och hamnat i brunnen via en okänd bakomliggande process.
Även arterna under punkt 3 kan ha vuxit antingen på åkrar och insamlats med kornet
eller vuxit på gräsmarker och hamnat i brunnen via en okänd process.

Insamling av växter i anslutning till A2515
Två arter av troligtvis insamlade växter återfanns i A2515: fragment av hasselnötter
(Corylus avellana) och samt en agern (Quercus sp, sv: ekollon).
Hasselnötter uppträder i arkeobotaniska prover från hela förhisorien. Pollenanalyser på
Jylland har också påvisat att hasseln var ett inslag i de lokala skogarna igenom hela
järnåldern (Odgaard & Nielsen 2009). Det är därför rimligt att denna näringsrika och
relativt lättåtkomliga födokälla insamlades och konsumerades av invånarna vid
Flensted 1.
Fynd av förkolnade agern är i kontrast till hasselnötsfragment förhållandevis
ovanliga i Sydskandinavien. Större fynd av förkolnade agern har dock dokumenterats i
en senneolitisk grop vid Gilmosevej utanför Herning (Jensen 2008) och i ett
enkeltgravshus vid Vorbasse (Jørgensen 1977). Gilmosevej-fyndet, som bestod av
tusentals agern, tolkades som en sekundär deposition i en avfallsgrop. Föreslagna
alternativ till varför dessa agern hade samlats var antingen foder till djur eller som föda
för människor (Jensen 2008). Användning av agern som djurföda, främst för grisar,
och som mat åt människor finns dokumenterad från historisk tid (Brøndegaard 1978).
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Bortsett från den enorma skillnaden i antal är fyndet från Flensted jämförbart med det
från Gilmosevej genom att det är en sekundär deposition av agern som förkolnades
någon annanstans på boplatsen och troligen insamlades antingen som foder eller mat.
Obearbetade agern är mycket bittra och för att bli välsmakande för människor
måste de först kokas eller rostas (Brøndegaard 1978), två processer vid vilka
materialet kunde komma i kontakt med eld. Matlagning är därför förmodligen den
troligare källan till förkolnade fynd av agern. Det kan dock inte uteslutas att detta
enstaka fynd förkolnades i samband med någon annan process och slutligen hamnade
som avfall i grop A2515.

Sammanfattning brunn A2515
Lager 4 i brunn A2515, representerat av proverna X1012 och X1021, innehåller ett
likartat med ojämnt fördelat makrofossilt material. Detta indikerar att lagret är format
av flera individuella aktiviteter av likartad karaktär. Mest troligt är att brunnen i slutet
av sin aktiva tid började användas som avfallsgrop för restmaterial från en eller flera
härdar, alternativt att avfall från anläggningens omgivning eroderade ner i brunnen.
Det i brunnen återfunna botaniska och zoologiska materialet är blandat och kan inte
användas för att rekonstruera en specifik aktivitet eller tillståndet i en specifik biotop
där växterna växte. Däremot ger materialet en grov inblick i försörjningsekonomin
under den tidiga delen av förromersk järnålder vid Flensted 1. Denna inblick indikerar
att byg, troligast den nakna varianten, och emmer var de odlade kornsorterna. Hør
odlades också men det är omöjlig att avgöra om den var en olje- eller spånadsväxt.
Bygen, emmern och høren odlades troligtvis främst på välgödslade åkrar, men även
fattigare eller utpinta jordar kan ha varit i bruk.
Förutom odling utövades också insamling av vildväxande arter vid lokalen. En
större förekomst av hasselnötter visar att dessa var en del av dieten, medan ett enstaka
fynd av agern kan indikera att denna resurs också insamlades, antingen som föda till
människor eller foder till djur. Att djur också var en del av dieten indikeras av
förekomsten av små benfragment i proverna. Det är på urval av det analyserade
materialet omöjligt att bedöma hur viktiga de respektive födokällorna var vid denna
lokal under förromersk järnålder.

Figur 7. Fynd av en agern (Quercus sp, sv: ekollon) från
prov X1012 från brunn A2515, lager 4. Fotografi: Radoslaw Grabowski.
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Grop A1550, möjligtvis äldre romersk järnålder

Beskrivning av anläggningen
A1550 var en avlång (>3,8 meter) grop som delvist låg utanför utgrävningsområdet.
Gropen hade ett djup på 82 cm. Det översta lagret bestod av omdeponerat
underlagsmaterial som troligen fyllde gropen efter att den hade uttjänt sin funktion. Det
underliggande lagret (lager 2) bestod av svart träkol och aska med inblandning av
vitbrända benfragment. Under lager 2 återfanns rödfärgat underlagsmaterial som verkar
vara resultatet av uppvärmning. Detta antyder att det kol- och askrika lager 2 skapades
in situ inne i gropen. Gropen tolkades redan under utgrävningen som en anläggning för
torkning av hør (sv: lin).

Figur 8. Fotografi av en sektion igenom A1550. Fotografi: Skanderborg Museum.
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Växt eller annat makrofossil

Antal/
Volym

Anknyter till:

Hør (Linum usitatissimum)

3

Havre (Avena sp)

2

Vinterkarse (Barbarea sp, sv: gyllen)
Möjlig hvidmelet gåsefod (Chenopodium cf album, sv: svinmålla)

1

Lövträd, knopp

1

Gräs, frö (Poaceae)

1

odling av Linum usitatissimum
sannolikt odling av Linum
usitatissimum

1

Gräs, stjälkfragment (Poaceae)

>20

Ogräs, indet

2

Bränt benfragment

1

Torv (Brophyta) större klumpar

100 ml

Torv, (Brophyta) små fragment
Möjligt tranbär/dvärgtranbär, blad (cf. Vaccinium oxycoccos/microcarpum)

200 ml

?
omöjligt att avgöra

torvmossen

2

Tabell 2. Innehållet i prov X914 från grop A1550 lager 2. ¼ av provet blev undersökt, vilket motsvarar 0,75 liter av
det ursprungliga provet.

Materialets sammansättning och formation
Prov X914 var mycket rikt på botaniskt material. Uppskattningsvist utgörs cirka 1/3
av den ursprungliga provvolymen av förkolnade växter.
Den absolut största delen (>90%) av det förkolnade materialet består av torv,
antingen som större sammanhängande klumpar (figur 9a), eller som söndersmulade
småfragment. Mycket av fragmenteringen kan antas ha skett i samband med
utgrävningen, flotteringen och analysen av provet. Att materialet består av torv kan
utrönas av enstaka fragment där stjälkar och blad av bladmossor (Brophyta)
fortfarande är identifierbara (figur 9b). Bland torven återfanns också förkolnade rötter,
stjälkar och löv. Två identifierbara löv hör till lyngfamilien (Ericaceae, sv:
ljungväxter), förmodligen till tranbär (cf V accinium oxycoccos/microcarpum, figur
9c). Denna art växte förmodligen bland vitmossan i den mosse från vilken torven
härstammar. Torven, med alla dess inklusioner, förkolnades med stor säkerhet i
samband med att gropen användes för torkning av hör, men är i övrigt ej relaterad till
hörodlingen. Med stor sannolikhet levde och dog detta material hundratals eller
tusentals år innan hørtorkningen vid Flensted 1 ägde rum.
I provet återfanns också träkolsfragment, fragment av trädrötter, en förkolnad trädeller busk-knopp, ett gräsfrö (Poaceae) samt flera grässtrån (Poaceae, figur 9d). Detta
material kan ha insamlats som ett bränsle-komplement till torven i grop A1550.
Alternativt kan det ha vuxit i mossen och utgjort en komponent av den torv som
brändes i gropen. Det kan därför antingen vara av samma dato som gropen eller vara
betydligt äldre.
Slutligen återfanns i gropen tre fynd av hørfrön (Linum usitatissimum, sv: lin, figur
9e), två fragment av havre (en kärna och en agn, figur 9f) samt enstaka fynd av
ogräsen möjlig hvidmelet gåsefod (Chenopodium cf album, sv: målla) och vinterkarse
(Barbarea sp. sv: gyllen). Dessa fynd bekräftar att gropen användes för torkning av
hør. Havren och ogräsen har förmodligen kommit med materialet som ogräs växande
på høråkern. Den mycket begränsade mängden av hør och annat material som kan
kopplas till hørmarkerna indikerar att materialet blev ordentligt tröskat innan
hørfiberberedningen påbörjades och/eller att torkningen genomfördes mycket
försiktigt så att lite material hamnade i bålet och blev förkolnat.
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Dateringsproblematik
Ett 14C-prov från lager 2 i A1550 har analyserats med en resulterande datering på 28209 e.Kr. (cal. 2σ). Om denna datering stämmer skulle gropen från Flensted 1 vara
bland det tidigaste fyndet i sitt slag. De flesta tidigare fynd av liknande gropar i Danmark är nämligen av efterreformatoriskt dato (Peter Mose Jensen, personlig korrespondens).
Dateringen av materialet från A1550 är dock inte helt oproblematisk eftersom den
baseras på en ettårig kvist av björk (Betula sp). Som genomgången ovan visar består
det mesta av provets innehåll av botaniskt material som växte och dog långt innan
gropen togs i bruk. Det är inte helt omöjligt att en björk kan ha vuxit i en torvmosse
och att dateringen till äldre romersk järnålder anger torvbildningen och inte gropens
ålder.

Relevans för förståelse av förhistorisk hørberedning
Beredning av hør till textil består i grova drag av fem steg: 1) odling och skörd, 2) rötning (det vill säga kontrollerad förruttnelse av hørstjälken som blottar den innanförliggande fibern), 3) torkning av den rötade høren 4) extraktion av hørfibrerna och 5)
spinning av tråd och vävning av textil (Runge & Henriksen 2007; Viklund 2012).
Förkolnade hørfrön uppträder över hela södra Skandinavien i prover daterade till
yngre bronsålder eller senare (Larsson 2013; Runge & Henriksen 2007; Viklund
2012). Det är dock från förkolnade frön oftast omöjligt att avgöra om høren odlades
för oljans eller fibrernas skull. Endast när större fynd återfinns i välbevarat tillstånd
kan en metrisk analys ge en indikation om det rör sig om fiber- eller oljehør (Larsson
2013). I Danmark uppträder dock även de första rötningsfynden under yngre
bronsålder, på lokalen Frydenlund, samt äldre förromersk järnålder vid Seden Syd;
båda lokalerna belägna på Fyn (Runge & Henriksen 2007). Det är därför fullt möjligt
att odling av hør för dess fibers skull är lika gammal som växtens övriga historia i
Danmark.
Fynd som inte består av rester efter rötningsprocessen är helt okända för bronsålder
och förromersk järnålder. Den första hörtextilen i Danmark härstammar från gravplatsen Slusegård på Bornholm, daterad till äldre järnålder (cirka 1-160 e.Kr).
(Andresen & Karg 2011) medan den äldsta indikationen på en hörtorkningsgrop
härstammar från lokalen Næs daterad till vikingatid (Hansen & Høier 2000). Det är
dock viktigt att poängtera att hør inte behöver torkas över gropar med innanförliggande bål, utan kan torkas ute i solen eller i speciella torkhus. Karin Viklund har i
Sverige föreslagit att større fynd av hørfrön i vikingatida grophus möjligtvis kan indikera att dessa användes som en så kallade linbastuer (dk: hør-saunaer) som finns
dokumenterade från historisk tid (Viklund 2000). Det är därför helt möjligt att det inom det boplatsarkeologiska materialet från brons- och järnåldern finns indikationer på
hørtorkning, men att dessa sællan uppmærksammas eftersom de inte ”sticker ut” från
det övriga boplatsmaterialet.
Om dateringen för grop A1550 faktiskt anknyter till hørtorkningen är detta fynd
signifikant eftersom det påvisar att tekniken att torka hör över en bålgrop var i bruk
redan under äldre romersk järnålder. Notera dock diskussionen om dateringsproblematiken för A1550 ovan. Ett sätt att säkert utröna denna fråga vore att datera ett av
hørfröna från A1550 direkt.
I övrigt förser materialet från A1550 relativt lite ny information om odling och
bearbetning av hør eftersom större delen av de botaniska resterna verkar anknyta till
torvmossen från vilken bränslet till gropen inhämtades och inte till själva hørodlingen/
bearbetningen. Möjligtvis indikerar detta att de hörstjälkar som rötades vid Flensted 1
och sedan torkades över grop A1550 var väldigt noggrant tröskade och att torkningen
genomfördes försiktigt så att väldigt lite material blev förkolnat.
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a)

b)

c)
d)

e)

f)

Figur 9. Urval av förkolnat material från A1550: a) klump av förkolad
torv, b) närbild av en torvklump med välbevarade förkolnade blad av
bladmossa (Brophyta), c) blad från sannolik tranbärsbuske (cf Vaccinium oxycoccos), d) förkolnat grässtrå (Poaceae), e) förkolnat hørfrø
med ett fragment av frökapseln fortfarande på plats, f) agn och kärna
av havre (Avena sp). Fotografi: Radoslaw Grabowski.

16

Hus K5, yngre romersk/äldre germansk järnålder

X-nr

212 228 203 200 207 229 210 214 227

A-nr

558 597 570 564 580 562 566 582 565

Provvolym (l)

2

5

5

4

4

3

4

4

5

Odlade växter
cf Avena sp

mulig havre

Camelina sativa

1

Hordeum vulgare sp

3

Hordeum vulgare var vulgare

sæddodder

10

3

byg

1

avnklædt byg

Linum usitatissimum

hør

cf Secale cereale

mulig rug

Secale cereale

1

Cerealia indet

5

rug

3

korn

Cerealia indet, embryo

korn, embryo

Cerealia indet (fragment)

3

12

7

5

korn (fragment)

1

korsblomstfamilien

Ej odlade växter
cf Brassicaceae
Chenopodium cf album

2

mulig hvidmelet gåsefod

Corylus avellana (skalfragment)

1

hassel (skalfragment)

Persicaria lapathifolia/maculosa

1

bleg/fersken-pileurt

Stellaria media

almindelig fuglegræs

cf Viola

mulig viol

Träd/buske, knopp, indet

1

Indet

1

Träkol (ml)

0.5

20

Benfragment

25

1
2

25

1
10

3

45

obestämbar
13

2

Bränd lera

ja

Tabell 3. Del 1/2. Resultat av makrofossilanalysen av Hus K5. Fortsätter på nästa sida.

Beskrivning av huset
Hus K5 är en treskeppig konstruktion med totalt nio par takbärande stolphålspar (figur
10a). Huset var cirka 30,5 meter långt och 5,8 meter brett. Spår efter två ingångar har
noterats i husets centrala del, en vettandes mot norr och en mot söder.
Jordprover togs ur bägge stolphål i varje takbärande stolphålspar. Detta innebar att
provtagningen representativt täcker in husets alla delar. Sådan provtagning är väl
ämnad för en arkeobotanisk funktionsbedömning av ett långhus olika delar.
Icke-botaniska artefakter var sparsamt förekommande i huset, beståendes av två
malstenar (dk: knusesten) samt ornamenterad keramik. Båda föremålstyperna återfanns
endast i det västligaste stolphålsparet av hus K5.

Materialets formation och husets funktionsindelning
Det arkeobotaniska materialet i Hus K5 är förhållandevist litet. Totalt dokumenterades
132 växtmakrofossil i alla 18 prover från huset. Detta innebär att huset sannolikt är
obränt då brända hus tenderar att generera uppåt flera hundra (eller flera tusen) frön
och andra makrofossil per stolphål.
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X-nr

206 226 225 201 204 223 213 211 202

A-nr

588 589 596 567 585 590 561 560 571

Provvolym (l)

4

4

4

4

4

4

3

3

4

Odlade växter
cf Avena sp

2

mulig havre

Camelina sativa

sæddodder

Hordeum vulgare sp

1

3

Hordeum vulgare var vulgare

2

2

2 byg
1

3

Linum usitatissimum
cf Secale cereale
Secale cereale

2

Cerealia indet

1

1

2

avnklædt byg

1

hør

1

mulig rug

3

rug

3

4 korn

Cerealia indet, embryo

1 korn, embryo

Cerealia indet (fragment)

4

8

5

4

1 korn (fragment)

Ej odlade växter
cf Brassicaceae

korsblomstfamilien

Chenopodium cf album

1

2

mulig hvidmelet gåsefod

Corylus avellana (skalfragment)

1 hassel (skalfragment)

Persicaria lapathifolia/maculosa

1

bleg/fersken-pileurt

Stellaria media

1 almindelig fuglegræs

cf Viola

1

mulig viol

1

obestämbar

Träd/buske, knopp, indet
Indet
Träkol (ml)
Benfragment

2
50

18

17

2
7

20

8

2

0.5

30

1

Bränd lera
Tabell 3. Del 2/2. Resultat av makrofossilanalysen av Hus K5.

Även om materialet i huset är relativt litet visar dess rumsliga fördelning på ett distinkt
mönster (figur 10b), nämligen att i princip allt material härstammar från de fem
västligaste stolphålsparen. De återstående fyra östliga paren är i motsats nästan tomma
på växtmakrofossil. Ett mycket likartat mönster kan också ses i koncentrationen av
träkol. I figur 10c ses tydligt att träkolsmängden avtar mellan husets femte och sjätte
stolphålspar.
Denna fördelning indikerar att den värmekälla (härd) omkring vilken makrofossil
kunde förkolnas var belägen i husets västra del (jämför med figur 3b ovan). Detta var
troligen husets bostads- och köksdel. Förekomst av ett enstaka benfragment och de
tidigare nämnda fynden av keramik och malsten verkar samstämmiga med en sådan
tolkning då både malstenar och keramik antyder en köks/bostads-kontext. En plausibel
placering för härden är mellan husets andra och tredje stolphålspar. Här är avståndet
mellan paren som störst, något som indikerar ett större utrymme.
Intressant att notera är att makrofossil och träkol inte är begränsade till precis
omkring det möjliga läget för härden, utan förekommer relativt jämt från det andra till
det femte stolphålsparet (räknat från väster). Med andra ord förekommer
makrofossilen även i husets ingångsdel. Kanske kan detta vara spår efter den
transportväg som materialet tog efter att det hade rensats ut ur härden. Att det
förkolnade materialet abrupt slutar mellan det femte och sjätte paret kan då kanske
också ses som en indikation på att det där fanns en åtskiljande vägg som
omöjliggjorde att förkolnat material trillade/släpades in i det utrymmet.
Det analyserade materialet ger ingen indikation till vad det östra rummet kan ha
använts för. Det är rimligt att anta att detta rum inte hyste en värmekälla. Det kan
kanske ha varit ett stall eller ett förråd.
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a)

b)

c)

Figur 10 . Provtagning och arkeobotaniska resultat i hus K5: a) planteckning med
provnummer som visar distributionen av icke-botaniska artefakter och dokumenterade ingångar i hus K5, b) koncentrationen av förkolnat material exklusive träkol
angiven som antal/liter (röd=korn, grön= ogräs, orange =oljeväxter), c) träkolskoncentrationen angiven i ml/liter. GIS-data: Skanderborg Museum.
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Odlingen i anslutning till hus K5
Eftersom Hus K5 är obränd har de makrofossil som deponerats där tillkommit som ett
resultat av ett okänt antal förkolningar av odefinierad typ. Tidigare studier har visat att
sådant material ofta är distinkt slumpmässigt uppbyggt (Grabowski 2014 kap 7), och
lämpar sig inte för en detaljerad bedömning av hur viktiga olika växter kan ha varit för
invånarna på en förhistorisk boplats. Materialet kan dock i minsta fall belägga att vissa
arter var i odling, om än inte deras signifikans.
Totalt kunde 45 makrofossil från odlade arter identifieras till släkte eller art i hus
K5. Mer än ¾ av detta material bestod av byg (Hordeum vulgare, sv: korn), och av de
kärnor som var tillräckligt välbevarade för att identifieras till variant hörde alla till
agnklädd byg (Hordeum vulgare var vulgare, sv: skalkorn). Agnklädd byg var under
romersk och germansk järnålder den dominerande grödan i hela södra Skandinavien
(Engelmark 1992; Grabowski 2011; Grabowski 2013; Robinson et al. 2009). Dess
förekomst vid Flensted 1 är därför förväntad.
Utöver byg återfanns även åtta kärnor av råg (Secale cereale) i hus K5. Råg är
arkeobotaniskt en svårtolkad art när den återfinns i situationer som Hus K5 eftersom
den kan både representera medveten odling eller förekomst av råg som ogräs i annan
odling (Behre 1992; Mikkelsen & Nørbach 2003). Just romersk järnålder är den mest
svårtolkade perioden då det är under denna tid som rågen i östra Mittjylland verkar
övergå från att mestadels ha förekommit som ogräs till att bli en viktig odlad gröda
(Grabowski 2013 och där nämnda referenser). Eftersom formationskontexten för de
åtta rågfynden i hus K5 är okänd är det på urval av detta material omöjligt att säga om
den var odlad vid Flensted 1.
Den sista kornsorten som hittades i Hus K5 var en kärna av möjlig havre (cf A vena
sp). Havresläktet innehåller flera arter, bland annat odlad havre och den vildväxande
flyghavren. Tyvärr går det endast att skilja dessa arter åt om agnbasen sitter kvar på
kärnan (Jacomet 2006). Då detta inte var fallet med fyndet från hus K5 är det omöjligt
att avgöra om fyndet representerar odlad eller vildväxande havre.

Figur 11. Odlade arter i Hus K5, exklusive oidentifierat korn (Cerealia indet).
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Utöver korn hittades även ett frö av hør (Linum usitatissimum, sv:lin) och ett frö av
sæddodder (Camelina sativa, sv: oljedådra) i hus K5. Att hør har varit i odling vid
Flensted 1 både under förromersk och möjligen romersk järnålder har ju påvisats av
fynden från brunn A2515 och grop A1550 (se ovan). Det är dock intressant att notera
att detta bruk verkar ha fortsatt in i sen romersk och tidig germansk tid. Sæddoddern är
likt hør en oljerik växt. Den har historiskt vuxit som ett relativt tolererat ogräs i
høråkrar och odlats som egen gröda. Att sæddoddern fluktuerade mellan att vara ett
ogräs och en odlad oljeväxt har också belagts för järnåldern (Larsson 2013), medan
arkeobotaniska fynd från Fyn antyder att det omvända också kunde förekomma, dvs.
att hør uppträdde som ogräs i odling av sæddodder (Jensen & Andreasen 2011). Det är
utifrån det småskaliga fyndet i hus K5 omöjligt att bedöma odlingen av oljeväxter
vidare.
Avslutningsvis var ogräsförekomsten i hus K5 mycket liten, bestående av endast 11
makrofossil. Dessutom är det som nämnt ovan omöjligt att säkert belägga materialets
formation. Det är därför omöjligt att avgöra vilka ogräs som hör ihop med vilka odlade
grödor. Noterbart är dock att alla ogräs som säkert kunde identifieras till specifik art
tillhörde möjlig hvidmelet gåsefod (Chenopodium cf album, sv: målla), bleg/ferskenpileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa, sv: pilört/åkerpilört) och almindelig
fuglegræs (Stellaria media, sv: våtarv), tre arter som alla föredrar näringsrika marker
och som ofta ses som indikatorer för gödsling (Engelmark & Viklund 1990; Korsmo et
al. 1981).

Insamling av växter vid hus K5
De enda makrofossil som med säkerhet hör till insamlade växter i hus K5 var
hasselnötter (Corylus avellana). Tidigare pollenanalyser har visat att hasseln var ett
starkt inslag i de mittjyska skogarna under järnåldern (Odgaard & Nielsen 2009), och
det är därför rimligt att denna resurs samlades in som en del av järnåldersdieten.

Sammanfattning Hus K5
Den arkeobotaniska analysen av hus K5 indikerar att konstruktionen var ett obränt
boningshus. Fördelningen av makrofossiler i husets västra del antyder att detta var
husets köks- och bostadsdel. Den relativt stora mängden förkolnat material i husets
centralt belägna ingångsparti antyder att förkolnat material från härdarna
transporterades ut genom ingångsdelen. I husets östra del avtar mängden förkolnat
material drastiskt, något som kanske kan ses som en indikation på att det där fanns en
skiljevägg mellan den makrofossilförande och den makrofossiltomma delen (mellan
det femte och sjätte stolphålsparet, räknat från väster).
Överlag verkar de arkeobotaniska funktionsindikationerna passa väl överens med
distributionen av andra artefakter i huset samt med husets arkitektoniska detaljer.
Det förkolnade materialet i hus K5 är litet och med en osäker formationsbakgrund.
Detta gör det problematiskt att bedöma olika växters betydelse för inbyggarna på
Flensted 1 under yngre romersk/äldre germansk järnålder. Säkert är dock att agnklädd
byg var en odlad gröda. Råg, havre, hør och sæddodder kan ha varit odlade, men de
små och formationsmässigt osäkra förekomsterna kan också indikera att dessa växter
var etablerade som ogräs.
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Sammanfattning Flensted 1, etape 1, 2 och 3
Det material från Flensted 1 som valdes ut för arkeobotanisk analys kan sägas ha
öppnat tre små fönster till tre olika förhistoriska fenomen utspridda över tre skilda
perioder.
Materialet från Brunn A2515 från äldre förromersk järnålder består mest troligt av
avfall från en härd någon annanstans på boplatsen. Även om lagret har arkeologiskt
klassificerats som en enhet så består det av flera separata, men likartade, depositioner.
Materialets blandade natur gör det svårt att använda för en djupgående utforskning av
bruket av växter under den aktuella perioden. Säkert är dock att byg, förmodligen
naken byg (Hordeum vulgare var nudum, sn: naket korn), emmer (Triticum dicoccum)
och hør (Linum usitatissimum) odlades under perioden. Dominansen av
näringsälskande ogräs indikerar att dessa grödor odlades primärt på gödslade åkrar.
Mer marginella jordar kan dock också ha varit bruk då en mindre andel ogräs som
föredrar fattigare jordar också var närvarande i materialet. Odlingen av korn och hør
verkar också ha försiggått i kombination med insamling av vilda resurser i form av
hasselnötter (Corylus avellana) och möjligtvis agern från eg (Quercus sp, sv: ekollon).
Grop A1550 användes till att torka hør som innan dess hade rötats, antingen i
vatten någon annanstans i närheten av Flensted 1 eller på en våt mark. Høren torkades
över ett bål som brann längst ner i gropen och det primära bränslet var torv, något som
bekräftas av bevarade fragment av bladmossa (Brophyta) samt andra växter som kan
ha vuxit i mossen, såsom blad som verkar härstamma från tranbär/dvärgtranbär (cf
Vaccinium oxycocoos/microcarpum). Överlag verkar gropen innehålla mest
förkolnade växter från torven och inte från själva bearbetningen av hør. Detta kan
indikera att de hørstjälkar som torkades där var ordentligt tröskade och/eller att
torkningen genomfördes mycket noggrant så att lite material föll ner i elden och blev
bevarat genom förkolning. En 14C-datering av en björkkvist (Betula sp) från gropen
har gett en datering till äldre romersk järnålder, något som skulle göra denna grop till
den äldsta i sitt slag. Dock finns en möjlighet att björkkvisten, liksom det mesta andra
förkolnade materialet i gropen, hör till torven från torvmossen och daterar torvens
skapelse snarare än hørbearbetningen. Anläggningen bör därför tolkas försiktigt.
Hus K5 var troligtvis ett bebott hus med en grov indelning i två delar.
Makrofossilen antyder att husets köks- och bostadsdel var belägen i väst, mellan det
första och femte takbärande stolphålsparet räknat från väst. Ingen funktion kan
föreslås för husets östra del som sträcker sig från stolphålspar fem till nio. Kanske var
detta ett stall eller ett förrådsutrymme. Makrofossilanalysen antyder vidare att en vägg
kan ha existerat mellan det femte och sjätte stolphålsparet; dvs. mellan boende- och
ingångsdelen och resten av huset. Husets invånare odlade med säkerhet agnklädd byg
(Hordeum vulgare var vulgare) och troligen också hør. Råg, havre och sæddodder
uppträdde också i materialet, men det är utifrån analysens resultat omöjligt att avgöra
om dessa arter förekom som odlade grödor eller som ogräs i annan odling. Invånarna i
hus K5 samlade också in hasselnötter som en del av deras försörjningsstrategi.
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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)
Quercus sp. Eg, bærer frø i form af agern. Træ op til 35 m. Maj-juni. Oprindelig
almindelig i løvskove, krat og hegn (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 dicoccum L. Emmer, Højde 90-120 cm. (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 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)
Plantago lanceolata L. Lancet Vejbred. 10-40 cm (10-30 cm) langt blomsterskaft,
omkring 1.500 frø pr. plante, dog 15.000 på en stor plante. Blomstrer maj-juni,
frømodning august-oktober. Flerårig. Overdrev, skrænter, marker, vedvarende
græsmarker og ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993)
Rumex acetosella L. Rødknæ. 15-30 cm høj, omkring 1.000 frø pr. plante. Flerårig.
Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrøder på magre
kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder. Grå klit, strandoverdrev, sandede
overdrev og vedvarende græsmarker, vejkanter, skovrydninger, agerjord. (Frederiksen
et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
Spergula arvensis L. Alm. Spergel. 10-40 cm (10-30 cm) høj. Omkring 3.200 frø pr.
plante. Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer både forår og efterår,
men de efterårsspirende fryser som regel bort om vinteren og kan kun overleve meget
milde vintre. Kan optræde uhyre talrigt i vårsædsmarker, især på lette kalktrængende
jorder. Værdsat i stubmark som foder til fårene. 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
Bromus secalinus L. Rug-Hejre. 50-100 cm høj, omkring 1.450 frø pr. plante.
Blomstrer og frømodner juni-juli. Overvintrende enårig, og udviklingen falder
nogenlunde sammen med rugens frømodning. Tidligere en meget almindelig og
besværlig ukrudtsplante, der fortrinsvis forekom i vintersæd hos rugen. Optræder især
besværligt i våde eller fugtige pletter i rugmarken, og især i fugtige år og da Rug-Hejre
bedre tåler fugtige marker får denne ofte overtaget, og kan betragtes som den egentlige
afgrøde. Samtidig har Rug-Hejrens evner til at klare sig bedre end den bevirket, at man
troede rugen kunne forvandle sig til Rug-Hejre. Ruderater, rugmarker. (Frederiksen et
al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
og
Bromus hordeaceus L. Blød Hejre. 10-40 cm høj. op til 1.800 frø pr. plante. Vinter og
sommerannuel. Tørre skrænter, overdrev, vejkanter, grusgrave, ruderater. (Melander
1998, Hansen 1993)

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)

Rumex crispus L. Kruset Skræppe. 40-100 cm høj, omkring 3700 frø pr. plante.
Flerårig. Forekommer i æng og græsmark og ibland også på ager (Korsmo et al 1981).
og
Rumex obtusifolius L. Butbladet skræppe. 60-120 cm høj, omkring 3700 frø pr. plante.
Flerårig. Forekommer i æng, græsmark og ibland også på ager (Korsmo et al 1981).

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)
Brassica cf rapa L. Ager-kål. 30-80 cm høj. Sommeranuell. 1000-20000 frø per plante.
Ukrudt i alle typer av afgrøder (Korsmo et al 1981).
Galeopsis cf ladanum L. Sand hanekro. 20-50 cm høj. Sommeranuell. 300 frø per
plante. Ukrudt i haver og agrer (Korsmo et al 1981).
Galeopsis cf segetum L. Gul hanekro. 10-40 cm høj. Sommeranuell. Ukrudt i ager og
på torr sandmark (Mossberg og Stenberg 2005).
Potamogeton cf polygonifolius Pourr. Aflangbladet vandaks. Vandplante. 20-60 cm
(Mossberg og Stenberg 2005).
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cf Thlaspi arvense L. Almindelig pengeurt. 15-40 cm høj. Blomstrer maj-juni.
Agerjord, ruderater (Hansen 1993)
cf V accinium oxycoccos/microcarpum L. Tranebær/dværgtranebær. 4-8 cm. Sammen
med hvidmosser i våtmarker, torvmoser (Mossberg og Stenberg 2005).

Planter identificeret til slægt, familie eller division
Avena sp. Havre sp.
Barbarea sp. Vinterkarse
Brassicaceae Korsblomstfamilien
Brophyta. Mosser.
Galeopsis sp. Hanekro sp.
Galium sp. Snerre sp.
Luzula sp. Frytle
Poaceae sp. Græsser sp.
Potamogeton sp. Vandaks sp.
Trifolium sp. Kløver sp.
Viola sp. Viol sp.
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