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Arkæobotanisk analyse af fem prøver fra tre huse fra førromersk og 

ældre romersk jernalder 

 

Marianne Høyem Andreasen, mag.art. 

 

Indledning 

I forbindelse med en større udstykning ved Ulballegård (VKH 7537)1 nord for Vejle blev der i 

efteråret/vinteren 2015/2016 foretaget en arkæologisk udgravning under ledelse af arkæolog Christian 

Juel. Udgravningen afslørede forhistoriske levn i form af bebyggelse – blandet andet i form af treskibede 

huse fra ældre jernalder. Under udgravningen blev der udtaget en række jordprøver til flotering og 

arkæobotaniske analyser fra en del af anlæggene. 

Prøvebehandling 

Jordprøverne blev floteret af Vejle Museerne. Floteringsanlægget består af et anlæg, hvor der tilføres 
vand gennem flere dyser nederst på en skråtstillet sliske, hvor også jordprøven påhældes. Efterhånden 
som vandstanden stiger, frigøres elementer i jordprøven, der er lettere end vandet, såsom forkullede 
planterester, og flyder til sidst ud over den øverste ende af slisken, hvor de opfanges i et stofnet med 
maskestørrelser på ca. 0,25 mm. Floteringsprøven i stofnettet tørres og er nu klar til gennemsyn, mens 
den tunge floteringsrest, der ligger tilbage i floteringsmaskinen efter den afsluttede flotering, kan soldes. 
Efter floteringen blev floteringsprøverne indleveret til Naturvidenskabelig Afdeling, Moesgaard 
Museum. 

Det kursoriske gennemsyn 

Resultatet af det efterfølgende arkæobotaniske kursoriske gennemsyn fremgår af tabel 1. Gennemsynet 

blev foretaget af cand.scient. Malene Kjærsgaard Sørensen på Afdeling for Konservering og 

Naturvidenskab, Moesgaard Museum.  

Gennemsynet viste, at knap halvdelen af de gennemsete prøver indeholdt forkullede korn og/eller frø, 

samt at enkelte af prøverne indeholdt store mængder makrofossiler. 

Kornkernerne blev bestemt til byg (Hordeum vulgare) i form af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. 

vulgare) og nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum), hvede i form af emmer/spelt (Triticum turgidum 

ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta), rug (Secale cereale ssp. cereale) og havre (Avena sp.). Af 

forkullede frø blev der erkendt hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), bleg/fersken-pileurt 

(Persicaria lapathifolia/maculosa), snerre (Galium sp.), star (Carex sp.), græs (Poaceae), hejre (Bromus 

sp.), kiddike (Raphanus raphanistrum), fladstjerne (Stellaria sp.) og ærteblomst-familien (Fabaceae). Der 

blev desuden erkendt et forkullet skalfragment fra hasselnød (Corylus avellana) i to af prøverne. 

                                                           
1 VKH 7537, Ulballegård (FHM 4296/2104). Hover sogn, Vejle kommune, Region Syddanmark. Stednr. 170903-19. 

UTM: 531632/6175770,5 zone 32 
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På baggrund af fundene i gennemsynet blev det besluttet at foretage en arkæobotansik analyse af 

de mest fundrige prøver, der alle stammer fra tagbærende stolpehuller i form af x79 og x82 fra et hus, 

der er 14C-datereret til førromersk jernalder, x256 og x258 fra et hus, der er 14C-dateret til sen 

førromersk/ældre romersk jernalderhus samt x258 fra et ældre romertidshus. På grund af prøvernes 

spredte kontekster, samt at x256 og x258 kommer fra et hus med mange faser, vil der ved analysen 

fokuseres på det generelle billede af agerbruget på lokaliteten, da de valgte prøver af de nævnte årsager 

ikke kan bruges til at opnå viden om husenes indretning og brug. 

x79 og x82 

De to prøver stammer fra den nordøstlige del af et treskibet langhus (figur 1), der er 14C-dateret til yngre 

førromersk jernalder. 

Prøverne er dominerede af kornkerner, mens frø m.m. kun udgør en mindre andel af makrofossilerne 

(figur 2). Kornkernerne er helt dominerede af byg (Hordeum vulgare), mens der kun er erkendt enkelte 

kerner fra henholdsvis rug (Secale cereale ssp. cereale), hvede (Triticum sp.) og havre (Avena sp.) i de to 

prøver (figur 3). I x79 er der en forholdsvis klar overvægt af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) 

med mere end 55 % af bygkernerne, mens nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum) udgør 25 % af 

bygkernerne (figur 4). Denne forholdsvis klare dominans af avnklædt byg er til gengæld noget udvisket 

i x82, hvor bygkernerne er mere ligeligt fordelt på avnklædt byg, nøgen byg og ikke nærmere bestemt 

byg – dog med en svag overvægt til avnklædt byg (figur 4). 

Frøene i de to prøver kunne i mange tilfælde ikke identificeres til underart, men en del af de nærmere 

identificerede frø stammer dog fra planter, som ofte kan findes på dyrket mark, som for eksempel 

gåsefod (Chenopodium sp.), rødknæ (Rumex acetosella) og almindelig spergel (Spergula arvensis)(tabel 

2). Lancet-vejbred (Plantago lanceolata) bliver ofte betragtet som en indikator på græsning og eng, men 

forsøg har vist, at planten også trives godt på dyrket mark, når der laves forsøg med jernalderagerbrug  

 

Figur 1. Det treskibede hus fra 

yngre førromersk jernalder med 

de analyserede prøver 

markeret. Målestokken er i 

meter 
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x79 x82 x255 x256 x258

Frø 6 39 40 339 1073

Indsamlede 1

Olieplanter 1 2 2 4

Korn 235 228 87 167 88
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olieplanter, mulige indsamlede 

planter og frø i prøverne fra de 

tre ældre jernalderhuse 
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Figur 3. Forholdet 

mellem de 

forskellige 

kornsorter i 

prøverne fra de tre 

ældre 

jernalderhuse. 

Avnbaser er 

beregnet som 

antal kornkerner, 

de fundne 

avnbaser har 

indeholdt  
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forskellige bygsorter i prøverne 

fra de tre ældre jernalderhuse  
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(Henriksen 1996), så i dette tilfælde er det muligt, at frøet fra lancet-vejbred også skal betragtes som en 

markukrudtsplante. I forhold til x79 er det i øvrigt meget påfaldende, at frø kun udgør 2,5 % af 

makrofossilerne, mens kornkerner udgør 97 % (figur 2). Der er dermed sandsynligvis tale om resterne 

efter en meget ren bygafgrøde, der enten har været igennem en grundig rensning inden oplagring 

og/eller en afgrøde, der har vokset meget rent på marken uden ret mange ukrudtsplanter. Selvom x82 

procentvis indeholder lidt flere frø end x79 (figur 2), så er der dog stadig tale om en forholdsvis ren 

bygafgrøde, der sandsynligvis også skal tolkes som rester efter en renset og oplagret afgrøde. 

I x79 blev der fundet ét frø fra sæddodder (Camelina sativa)(tabel 2), som i nogle perioder i 

forhistorien blev dyrket som en olieplante, men da der kun er fundet ét frø, skal det sandsynligvis tolkes 

som et ukrudtsindslag. 

Kernen fra hindbær/korbær (Rubus idaeus/caesius)(tabel 2) kan være spor efter, at hindbær/korbær 

blev indsamlet og spist, men denne enlige kerne kan også skyldes mere tilfældige begivenheder. 

I prøverne er der flere spor efter, at huset enten har været afbrændt, eller at der alternativt har været 

et ildsted i denne del af huset. Først og fremmest er der selvfølgelig de forkullede makrofossiler og 

trækullet i prøverne, men derudover er der fundet en del stykker af opvarmet og dermed deformeret 

organisk materiale samt enkelte stykker mineralsk slagge/sandslagge i prøverne (tabel 2). Disse 

”slagger” antyder, at der har fundet en opvarmning sted ved forholdsvis høj varme. I x79 er der desuden 

fundet en del forkullede mulige muse-ekskrementer (tabel 2), hvilket antyder, at der har været en del 

aktivitet på husets gulvniveau eller på et muligt loft. 

x256 og x258 

Disse to prøver stammer fra et treskibet langhus med op til syv faser (figur 6), der er 14C-dateret til sen 

yngre førromersk/ældre romersk jernalder. Prøverne giver et meget blandet billede (figur 2-5), hvilket   

kan skyldes den komplicerede hussituation med de mange overlappende faser. Der er dermed en meget 

stor risiko for, at forkullet materiale fra husets forskellige faser kan være blevet opblandet. Og det er 

også muligt, at de to prøver slet ikke stammer fra samme husfase. 

Begge prøverne har et højt indhold af frø sammenlignet med kornkerner og andre dele af kornet 

(figur 2), og samtidigt indeholder prøverne en del emmer-avnbaser og én spelt-avnbase (figur 3; tabel 

2). Prøverne ser dermed ud til i høj grad at bestå af affald fra kornrensningsprocessen (Hillman 1984), 
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hvilket også ses af, at de frø, der er identificeret til underart, alle stammer fra arter, der ofte optræder 

som markukrudt som hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), gåsefod (Chenopodium sp.), snerle-

pileurt (Fallopia convolvulus), bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), lancet-vejbred 

(Plantago lanceolata), mulig vej-pileurt (cf. polygonum aviculare), rødknæ (Rumex acetosella), sort 

natskygge (Solanum nigrum), almindelig spergel (Spergula arvensis) og almindelig pengeurt (Thlaspi 

arvense)(tabel 2).  

Prøverne er domineret af hvede i form af emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. dicoccon/Triticum 

aestivum ssp. spelta)(figur 3; tabel 2), mens der kun er mindre indslag af brødhvede/durumhvede 

(Triticum aestivum ssp.  aestivum/Triticum turgidum ssp. durum), nøgen byg (Hordeum vulgare var. 

nudum), avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare), rug (Secale cereale ssp. cereale) og havre (Avena 

sp.), hvor det dog ikke kan afgøres, om der er tale om dyrket havre eller ukrudtsarten flyve-havre (figur 

3; tabel 2). Hvedeavnbaserne peger i retning af, at emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccon) er den 

dominerende hvedesort og dermed den dominerende kornsort i prøven, men der er også spor efter 

både spelt (Triticum aestivum ssp. spelta) og enkorn (Triticum monococcum ssp. monococcum)2(tabel 2). 

De to prøver indeholdt begge frø fra sæddodder (Camelina sativa)(tabel 2), som har været dyrket som 

olieplante i forhistorisk tid. På grund af det lave antal frø i prøverne er der dog sandsynligvis i dette 

tilfælde tale om et ukrudtsindslag i den dyrkede afgrøde, som sandsynligvis var emmer samt muligvis i 

x258’s tilfælde avnklædt byg.  

  

                                                           
2 Det er muligt, at kernerne i stedet skal tilskrives emmer, da de nederste og øverste avnbaser fra et emmer-aks 

ofte kun vil indeholde én kerne, og kernen vil derfor ligne enkorn, mens alle andre avnbaser indeholder to kerner 

(Jacomet et al. 2006; Cappers & Neef 2012, s. 313) 

 

Figur 6. De treskibede 

langhuse fra henholdsvis 

sen yngre 

førromersk/ældre romersk 

jernalder (K23) og ældre 

romersk jernalder (K28) 

med de analyserede prøver 

markeret 
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x255 

Prøven stammer fra et treskibet langhus (figur 6), der er arkæologisk dateret til ældre romersk 

jernalder. 

x255 er domineret af kornkerner, men indeholder forholdsvis mange frø, idet frø udgør mere end 30 

% af makrofossilerne (figur 2). Kornet er domineret af byg i form af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. 

vulgare), og prøven indeholder derudover kun to rugkerner (Secale cereale ssp. cereale) og otte 

havrekerner (Avena sp.)(figur 3-4). 

x255’s frø stammer sandsynligvis også fra markukrudt, der er indhøstet sammen med kornet, da 

denne prøves frøsammensætning mindre meget om x256 og x258 omend, der er betragteligt færre frø 

i x255 (figur 2; tabel 2). De to frø fra sæddodder (Camelina sativa) skal sandsynligvis også betragtes som 

et ukrudtsindslag (tabel 2). 

Makrofossilsammensætningen i x255 antyder, at der kan være tale om delvist renset avnklædt byg, 

som har været opbevaret i denne del af huset.  

Opsamling 

Prøverne er dateret til ældre jernalder og tilhører dermed en periode, hvor der fortsat hersker en del 

usikkerhed om forholdet mellem de to bygsorter nøgen og avnklædt byg. I neolitikum og ældre 

bronzealder er nøgen byg den dominerende bygsort (Robinson 1994; Andreasen 2009), men midt i 

bronzealderen begynder dette så småt at ændre sig, så avnklædt byg bliver den dominerende afgrøde. 

Dette sker dog på forskellige tidspunkter i forskellige dele af Danmark (Jensen & Andreasen 2011), og 

prøverne fra Ulballegård kan være med til at nuancere vores viden om denne overgang. Ud fra de 

nuværende fund sker overgangen fra en dominans af nøgen byg til avnklædt byg i midten af 

bronzealderen i visse dele af Sjælland (Henriksen 2003; Jensen & Andreasen 2011), på Fyn sandsynligvis 

sidst i førromersk jernalder (Jensen & Andreasen 2011), i Sydjylland omkring år 0 eller lidt senere (Hardt 

2003; Jensen & Andreasen 2011) og i Limfjordsområdet et stykke inde i romersk jernalder (Henriksen 

2002; Henriksen et al 2009; Jensen & Andreasen 2011). I Østjylland viser en række fund fra førromersk 

jernalder, at det endnu tilsyneladende er nøgen byg, der er den dominerende kornsort i varierende grad, 

men inden analyserne fra Ulballegård var der en mangel på østjyske fund fra ældre romersk jernalder, 

hvilket gjorde det vanskeligt at få klarhed over, hvornår overgangen skete i denne landsdel (Jensen & 

Andreasen 2011). Prøverne fra Ulballegård antyder, at der på denne lokalitet i Østjylland allerede er en 

præference for avnklædt byg i yngre førromersk jernalder, idet x79 har en overvægt af avnklædt byg. Til 

gengæld er fordelingen mellem de to bygsorter nogenlunde ligelig i x82. Der er dermed svage 

antydninger af, at avnklædt byg så småt er ved at få overtaget over nøgen byg, men dog uden endnu at 

være klart dominerende. Både x255 og x258 har en tydelig dominans af avnklædt byg, men det er 

problematisk at bygge alt for solide tolkninger på disse to prøver, da de begge har et forholdsvist lavt 

indhold af bygkerner. De kan dog være med til at antyde, at avnklædt byg er blevet den dominerende 

bygafgrøde på lokaliteten på overgangen til eller i begyndelsen af ældre romersk jernalder. Prøverne fra 

Ulballegård viser dermed umiddelbart, at denne del af Østjylland sandsynligvis ligger sig op af Fyn og 

Sydjylland, når det gælder overgangen mellem hvilken bygsort, der er den dominerende. Der er dog 

behov for flere prøver fra andre lokaliteter i området for at kunne vise, om der er tale om en generel 

tendens i landsdelen. I den forbindelse er det også vigtigt at huske på, at prøverne fra Ulballegård kun 

afspejler en lille del af de oprindelige afgrøder, der har været på lokaliteten, og at det skyldes diverse 

taphonomiske tilfældigheder, at netop disse makrofossiler er bevaret, og at der er bevidste valg bag, at 

netop disse prøver er blevet udtaget i forbindelse med den arkæologiske udgravning. Dermed vil visse 

dele af den oprindelige virkelighed være forsvundet, og vi kan blot formode, at makrofossiler afspejler 
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det forhistoriske agerbrug, men samtidigt have in mente, at fordelingen af makrofossilerne kunne have 

været anderledes, hvis prøverne var udtaget i andre anlæg. 

I x256 og x258 er kornet domineret af kerner fra emmer/spelt og avnbaser fra emmer. Emmer har 

sin glansperiode i sten- og bronzealderen, men findes fortsat i mindre omfang i ældre jernalder og 

senere (Robinson 1994, Robinson et al 2009), så fundene af emmer i prøverne fra Ulballegård passer fint 

ind i ældre jernalders agerbrug. 

Havre begynder også at blive dyrket i ældre jernalder (Robinson 1994), men ud fra de få havrekerner 

i prøverne fra Ulballegård er det ikke muligt at sige, om der er tale om dyrket havre eller ukrudtsarten 

flyve-havre, da disse to sorter ikke kan skelnes alene ud fra kernerne (van Zeist 1968). Hvad enten der 

er tale om den ene eller den anden sort, så skal havrekernerne dog nok i disse tilfælde tolkes som et 

ukrudtsindslag i enten en byg- eller hvede-afgrøde, da der forholdsmæssigt kun er ganske få havrekerner 

i prøverne. Det samme er sandsynligvis tilfældet med de få rugkerner i prøverne, da rug først optræder 

som et ukrudtsindslag i de andre dyrkede afgrøder og først bliver en selvstændigt dyrket afgrøde i 

begyndelsen af romersk jernalder (Robinson 1994; Robinson et al 2009).  

Et særligt forhold på lokaliteten er manglen på frø fra hør, og at der kun er få frø fra sæddodder. Frø 

fra olieplanter er ellers meget udbredte i ældre jernalder og ser umiddelbart ud til at udgøre en vigtig 

del af økonomien. De få frø fra sæddodder viser dog, at denne art har været til stede på lokaliteten, så 

det kan skyldes tilfældigheder eller bevaringsforhold, at hverken hør eller sæddodder ud fra prøverne 

ser ud til at have været dyrket på lokaliteten.  

Afslutning 

Prøverne fra Ulballegård giver et indblik i dele af agerbruget i forskellige perioder af ældre jernalder på 

lokaliteten. Sammensætningen med byg og emmer som hovedafgrøde passer fint ind i det, vi ellers 

kender fra periodens agerbrug. Til gengæld har lokaliteten været med til at klarlægge forholdet mellem 

nøgen byg og avnklædt byg i området, hvor der ellers var et hul i vores viden. Der er dog behov for langt 

mere materiale fra perioden i Østjylland, for at der med blot nogenlunde sikkerhed kan drages endelige 

konklusioner. 
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Planterne 

De dyrkede og indsamlede arter 

Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Højden kan have ændret sig 

på grund af avling. (Mossberg, Stenberg & Stenberg 2005) 

Rubus caesius L. Korbær. Blomstrer juni-september. Sætter bær. Skove, krat, hegn, gærder, 

strandskrænter, markskel (Hansen 1993) 

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

1993) 

Secale cereale ssp. 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 ssp. aestivum L. Brødhvede. Triticum turgidum ssp. dicoccon L. Emmer. Triticum 

aestivum ssp. spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993) 

Identificerede planter 

Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig omkring 3.100 

frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt op til 40.000 frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. 

Udpræget sommerannuel, meget skadeligt ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet jord. Omkring 

bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 

1922) 

Euphorbia helioscopia L. Skærm-Vortemælk. 10-30 cm (10-40 cm) høj stængel, omkring 650 frø pr. 

plante. Blomstrer i maj-september. Udpræget sommerannuel. Optræder i åbne og/eller sent såede 

sommerafgrøder. Agerjord, haver og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) 

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) 

Polygonum aviculare L. Vej Pileurt. 10-75 cm (10-60 cm) lavtvoksende med lange stængler, omkring 

125-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-oktober. Typisk sommerannuel. Fortrinsvis lerede 

jorder, hyppigst i åbne vintersædmarker og hørmarker, sjældnere i vårsæd. (Melander 1998, Frederiksen 

et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 

Rumex acetosella L. Rødknæ. 15-30 cm høj, omkring 1.000 frø pr. plante. Flerårig. Udpræget vegetativ 

formering. Optræder som ukrudt i alle afgrøder på magre kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige 

jorder. Grå klit, strandoverdrev, sandede overdrev og vedvarende græsmarker, vejkanter, 

skovrydninger, agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 

Solanum nigrum L. Sort natskygge. 15-50 cm. Blomstrer juni-oktober. Bær mat sort eller grønt, saftigt. 

Agerjord, haver, ruderater (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) 
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Thlaspi arvense L. Almindelig pengeurt. 15-40 cm høj. Blomstrer maj-juni. Agerjord, ruderater 

(Hansen 1993) 

 

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 lapathifolia. 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) 

Planter identificeret til slægt eller familie 

Asteraceae. Kurvblomst-familie 

Avena sp. Havre 

Carex sp. Star 

Caryophyllaceae. Nellike-familie 

Chenopodium sp. Gåsefod 

Galeopsis sp. Hanekro 

Galium  sp. Snerre 

Juncus sp. Siv 

Poaceae. Græs-familie 

Polygonaceae. Pileurt-familie 

Potentilla sp. Potentil 

Ranunculus sp. Ranunkel 

Rumex sp. Skræppe 

Trifolium sp. Kløver 

Veronica sp. Ærenpris 

Viola sp. Viol 
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 EGNET TIL EGNET TIL  ANTAL    

X-NR ANALYSE? 

14C-

DATERING KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

42 Nej Evt. 0 1-30 XXXXX Chenopodium album 

43 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

44 Nej Evt. 0 1-20 XXXXX Poaceae 

45 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

46 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

47 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

56 Nej Ja 1-3+f 3-10 XXXX  Korn indet., Chenopodium album 

57 Nej Evt. 0 5-15 XXXXX Poaceae, Chenopodium album 

58 Nej Ja 3 3 XXX Avnklædt byg, Galium sp. 

59 Nej Evt. 0 0 XXX   

61 Nej Evt. 0 0 XXXX Prøve dårlig floteret, korn kan derfor være overset 

62 Nej Evt. 0* 0 XX Prøve dårlig floteret, korn kan derfor være overset 

63 Nej Evt. 0 0 XXXX   

64 Nej Ja 1-2 1-2 XXXX Cf. Rug/hvede, Persicaria lapathifolia/maculosa 

65 Nej Evt. 0 1-4 XXXX Galium sp. 

66 Nej Evt.  0 0 XXXX   

79 Ja Ja 50-200* 0 XXXXX 
Avnklædt byg, *mængde er svær at estimere da 

stor prøve 

80 Nej Evt.  0 0 XXXXX   

81 Nej Ja 2-10 0 XXXXX Byg 

82 Ja Ja 100-250* 0 XXXXX 
Avnklædt byg, nøgen byg, *mængde er svær at 

estimere da stor prøve 

83 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

84 Nej Evt. 0 0 XX   

85 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

86 Nej Ja 3-6+f 0 XXXX Havre, Avnklædt byg 

87 Nej Ja 1-3 +f 1-3 XXXXX Havre, Poaceae 

88 Nej Evt. 0 1-2 XXXX Bromus 

89 Nej Evt. 0 0 XXX   

90 Nej Evt. 0 1-3 XXXX Persicaria lapathifolia/maculosa 

92 Nej Evt. 0 2-4 XXXX   

93 Nej Evt. 0 1-2 XXXX   

94 Nej Evt. 0 1* XXXXX *fragment fra hasselnød 

95 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

96 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

97 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

98 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

99 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

109 Nej Ja 1-3 0 XXXXX Rug 

110 Nej Evt. 0 0 XX   

132 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

133 Nej  Evt.  0 0 XXXXX   

134 Nej Evt.  0 1-5  XXXXX   

135 Nej Evt.  0 0 XXXXX   

136 nej Evt. 0 0 XXXXX   

137 Nej Evt. 0 2-6 XXXXX Persicaria lapathifolia/maculosa 

138 Nej Ja 2-4 5-10 XXX 
Cf. Rug, Persicaria lapathifolia/maculosa, 

Chenopodium album 
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139 Nej Evt. 0 1-4 XXXXX Chenopodium album 

204 Nej Evt. 0 1* XXXXX *fragment fra hasselnød, opsmeltet ler 

205 Nej Ja 1-2 0 XXXX Avnklædt byg 

206 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

207 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

208 Nej Evt. 1f* 0 XXX *evt. ikke nok til datering 

209 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

239 Nej Ja 4-20 7-28 XXXXX 

Avnklædt byg, havre, Raphanus raphanistum, 
Stellaria, Galium sp., Persicaria 

lapathifolia/maculosa 

249 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

250 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

251 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

252 Nej Evt.  0 0 XXXXX   

253 Nej Ja 3-12 1-4 XXXXX Avnklædt byg 

254 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

255 Evt Ja 5-25+f 0 XXXXX Avnklædt byg 

256 Ja Ja 25-250* 5-50* XXXXX 

Rug, emmer/spelt, Persicaria 
lapathifolia/maculos,*mængden er svær at 

estimere da stor prøve 

257 Nej Evt. 0 7-25 XXXX 
Poaceae, Carex sp., Persicaria 

lapathifolia/maculosa  

258 Evt Ja 5-40 3-25 XXXXX 
Avnklædt byg, emmer/spelt, Persicaria 

lapathifolia/maculosa 

259 Nej Ja 1-5+f 2-10 XXXXX Avnklædt byg, Persicaria lapathifolia/maculosa 

260 Nej Ja 3-6+f 1-2 XXXX Byg 

261 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

262 Nej Ja 1-2+f 0 XXXXX Byg 

263 Nej Ja 1+f 2 XXX Avnklædt byg, Bromus 

264 Nej Evt. 0 1-2 XXXX Persicaria lapathifolia/maculosa 

265 Nej Evt. 0 1-2 XXX Carex sp. 

266 Nej Evt. 0 1-5 XXXX Persicaria lapathifolia/maculosa 

267 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

268 Nej Ja 1-4 0 XXXXX Nøgen byg 

269 Nej Evt. 0 2-4 XXX cf. Fabaceae 

294 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

295 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

296 Nej Evt.  0 0 XXXXX   

297 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

299 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

300 Nej Evt. 0 0 XXXX   

301 Nej Evt. 0 0 XXXX En del moderne insekter 

302 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

 
  

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn af VKH 7537, Ulballegård. Trækulsmængden opgives 

med henholdsvis X som det mindste og XXXXX som det største indhold af trækul. Forkortelsen ’f’ angiver, 

at der er tale om et fragment af hhv. kornkerne eller frø. Hvis identifikationen af kornkerner og frø er 

usikker, er dette markeret med ’cf’. Dette indikerer, at de arkæobotaniske levn ligner en bestemt genus 

eller sort 
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x-nr. 79 82 255 256 258 x-nr. 

Floteret (ml) 175 200 100 200 160 Floteret (ml) 

Oprindelig jordprøve (liter)  5 5 5  5  5  Oprindelig jordprøve (liter) 
              

Cerealia   2 3   1 Korn 

Cerealia (fragment) 71 55 38 86 43 Korn (fragment) 

Cerealia aksled (antal/antal led)       7/8 4/4 Korn aksled (antal/antal led) 

Cerealia (strå) 1     4 11 Korn (strå) 

Avena sp.   1 8 14 16 Havre 

Camelina sativa 1   2 2 4 Sæddodder 

Hordeum vulgare var. nudum 38 66 5 1 1 Nøgen byg 

Hordeum vulgare var. vulgare 124 79 49   15 Avnklædt byg 

Hordeum vulgare 54 63 10     Byg 
Hordeum vulgare aksled 
(antal/antal led)         3/3 Byg aksled (antal/antal led) 

Secale cereale ssp. cereale 1   2 1 1 Rug 

Triticum aestivum ssp. 
aestivum/turgidum ssp. durum   1     8 Brødhvede/Durumhvede 

Triticum monococcum ssp. 
monococcum       5   Enkorn 
Triticum monococcum ssp. 
monococcum avnbase       1   Enkorn avnbase 
Triticum turgidum ssp. 
dicoccon/aestivum ssp. spelta   2   110 30 Emmer/Spelt 
Triticum turgidum ssp. dicoccon 
avnbase (antal/=antal kerner)       39/56 15/23 

Emmer avnbase (antal/=antal 
kerner) 

Triticum aestivum ssp. spelta 
avnbase (antal/=antal kerner)       1/1   Spelt avnbase (antal/=antal kerner) 

Triticum sp.       13 5 Hvede 

Triticum sp. aksled (antal/antal led)         3/3 Hvede aksled (antal/antal led) 
Triticum sp. avnbase (antal/halve 
avnbaser)       4/6 3/4 

Hvede avnbase (antal/antal halve 
avnbaser) 

              

Rubus ideaus/caesius   1       Hindbær/Kornbær 
              

Asteraceae         1 Kurvblomst-familie 

Carex sp.   5 3 17 9 Star 

Caryophyllaceae     5 21 100 Nellike-familie 

Chenopodium album       22 34 Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp. 1 15 2 35 438 Gåsefod 

Euphorbia helioscopia         1 Skærmvortemælk 

Fallopia convolvulus   1   8 7 Snerle-pileurt 

Galeopsis sp.         3 Hanekro 

Galium sp.       1 2 Snerre 

Juncus sp.         1 Siv 

Persicaria lapathifolia/maculosa     3 65 239 Bleg/Fersken-pileurt 

Persicaria maculosa (3-sidet)         3 Fersken-pileurt (3-sidet) 

Plantago lanceolata   1   6 5 Lancet-vejbred 

Poaceae   1 3 25 40 Græsfamilien 

Polygonaceae           Pileurt-familien 

Polygonum aviculare     1     Vej-pileurt 

cf. Polygonum aviculare         1 cf. Vej-pileurt 



   

14 
 

Potentilla sp.       4   Potentil 

Ranunculus sp.         1 Ranunkel 

Rumex acetosella   2 3 5 10 Rødknæ 

Rumex sp.     1   3 Skræppe 

Solanum nigrum         2 Sort natskygge 

Spergula arvensis   1 8 56 31 Almindelig spergel 

Thlaspi arvense         1 Almindelig pengeurt 

Trifolium sp.   1   3 13 Kløver 

cf. Veronica sp.         1 cf. Ærenpris 

Viola sp.     1 11   Viol 
              

Indet 5 12 10 60 127 Ubestemmelig 
              

Mineralsk slagge* 4 6 4 1 3 Mineralsk slagge* 

Opvarmet deformeret organisk 
materiale* 87 29 8 50 30 

Opvarmet deformeret organisk 
materiale* 

cf. Forkullet muse-ekskrement 24     10   cf. Forkullet muse-ekskrement 

Bemærkninger           Bemærkninger 

  

Tabel 2. De analyserede prøver fra VKH 7537, Ulballegård. Hvis identifikationen er usikker, er 

dette markeret med ’cf’. * kun udsorteret fra >2 mm-fraktionen 
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