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Indledning 

I sommeren 2017 gennemførte Västergötlands Museum en udgravning ved Varnhem i Västra 

Götaland, Sverige. Udgravningen blev ledet af arkæolog Maria Vretemark fra Västergötlands 

Museum. I forbindelse med udgravningen blev der blandt andet udgravet en række anlæg 

fra romersk jernalder – heriblandt et langhus fra perioden (figur 1), hvorfra der blev taget et 

antal jordprøver til flotering og makrofossilanalyse. Fra en udgravning i 2006-2007 var der 

desuden udtaget jordprøver fra henholdsvis et ildsted (svensk: härd) fra middelalderen og en 

grav (tabel 1) fra kirkegården. 

 

Figur 1. Plan over 

langhuset fra romersk 

jernalder fra RAÄ 60, 

Varnhem (Västergötlands 

Museum) 
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Prøvebehandling 

Jordprøverne blev floteret af Afdelingen for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard 

Museum.  I floteringsanlægget tilføres der 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 ene 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. 

Det kursoriske gennemsyn 

Resultatet af det efterfølgende arkæobotaniske kursoriske gennemsyn fremgår af tabel 2. 

Gennemsynet blev foretaget af mag.art. Marianne Høyem Andreasen på Afdeling for 

Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum. 

Gennemsynet viste, at 7 ud af 13 prøver indeholdt forkullede korn1 og frø (tabel 2), samt 

at alle prøverne indeholdt meget uforkullet materiale, der sandsynligvis skal opfattes som 

moderne materiale, der har forurenet anlæggene i forbindelse med bioturbation. Nogle af 

kornkernerne kunne identificeres som byg (Hordeum vulgare)(svensk: korn), hvoraf nogle 

kunne identificeres som henholdsvis avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare)(svensk: 

skalkorn) og nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum)(svensk: naket korn), hvede (Triticum 

sp.)(svensk: vete), , hvoraf enkelte kunne identificeres som emmer/spelt (Triticum turgidum 

ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta) samt rug (Secale cereale ssp. cereale)(svensk: 

råg) og havre (Avena sp.). Blandt de identificerede frø blev der erkendt et frø fra hør (Linum 

usitatissimum)(svensk: lin), sæddodder (Camelina sativa)(svensk: oljedådra), snerre (Galium 

sp.)(svensk: måra), gåsefod (Chenopodium sp.)(svensk: målla), mulig kål (cf. Brassica 

sp.)(svensk: kål/senap), mulig revling (cf. Empetrum nigrum)(svensk: kråkbär), mulig 

almindelig fuglegræs (cf. Stellaria media)(svensk: våtarv), natskygge (Solanum sp.)(svensk: 

skatta/besksöta) og græs-familie (Poaceae)(svensk: gräs familj). 

Mængden af trækul i prøverne varierede fra enkelte meget små, uidentificerbare stykker 

til mere end 30 stk. 

Fem af prøverne indeholdt så store mængder makrofossiler, at en mindre arkæobotanisk 

analyse kunne anbefales. Fire af prøverne stammer fra langhuset fra romersk jernalder, mens 

en stammer fra en affaldsgrube fra samme periode. På baggrund af det kursoriske 

gennemsyn blev det besluttet at foretage en arkæobotanisk analyse af disse fem prøver for 

at få et lille indblik i den generelle planteøkonomi på lokaliteten samt om muligt at få en ide 

om husets indretning i forhold til planteudnyttelsen. 

Langhuset og gruben fra romersk jernalder 

Langhuset fra romersk jernalder var treskibet og havde dele af væggen bevaret (figur 1).  

 

 

 

                                                           
1 I denne rapport bliver ordet korn brugt i den danske betydning af korn, som er et overordnet ord, 

der dækker alle kornsorterne (byg, hvede, rug og havre). Den svenske kornsort korn hedder på dansk 

byg 



   

3 

 

 

      Overordnet set er prøverne dominerede af frø fra diverse ukrudtsplanter, idet frø samlet 

set udgør 60 % af makrofossilerne (figur 2; tabel 3). Hovedparten af frøene stammer fra 

planter, der kan betegnes som typisk markukrudt (figur 3) i form af gåsefod (Chenopodium 

sp.), hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), læge-

jordrøg (Fumaria officinalis), bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), rødknæ 

(Rumex acetosella), sort natskygge (Solanum nigrum), almindelig spergel (Spergula arvensis), 

mulig almindelig fuglegræs (cf. Stellaria media) og almindelig pengeurt (Thlaspi arvense). 

Disse arter vokser ofte på dyrkede marker eller ruderater, og i makrofossilprøver optræder 

de ofte sammen med kornkerner eller tærskeaffald fra korn. Det er derfor meget sandsynligt, 

at de har vokset på den dyrkede mark og er blevet indhøstet sammen med kornet og på den 

måde bragt til bopladsen. 

Kun to frø, der kunne identificeres til underart, tilhører en anden biotop end mark/ruderat 

(figur 3; tabel 3). Som det ses i plantebeskrivelserne i slutningen af rapporten, så kan knold-

/lav/bidende ranunkel og bittersød natskygge vokse på fugtig bund, enge, overdrev m.m. Lav 

ranunkel kan desuden også vokse på vandlidende agerjord (Hansen 1993). Disse to frø kan 

dermed repræsentere en anden biotop end dyrket mark. Alternativt kan de stamme fra et 

fugtigt hjørne på den dyrkede mark. Endelig skal det nævnes, at selvom en plante 

foretrækker en bestemt biotop, så kan den sagtens vokse i andre biotoper, hvilket i bund og 

grund gør det meget vanskeligt at bruge enkelte frø til tolkninger af omgivelser og hvilke 

biotoper, der er repræsenteret på bopladser. 

De resterende frø kunne enten ikke identificeres til underart eller slet ikke identificeres 

(figur 3; tabel 3). De sidste ofte på grund af dårlig bevaring eller høj grad af fragmentering. 

Det er dermed ikke muligt at finde ud af, hvilke(-n) biotop(-er) disse frø repræsenterer. 

 

Figur 2. Forholdet mellem korn, 

oliefrø, mulige indsamlede arter og 

frø i langhuset og gruben. Note: I 

udregningen er 4 kornfragmenter 

beregnet som 1 hel kornkerne  

 

Figur 3. Forholdet mellem 

frøene fordelt på biotoper 

i langhuset og gruben 



   

4 

 

 

     Kornkerner udgør 25 % af makrofossilerne (figur 2; tabel 3), og de identificerede 

kornkerner domineres af byg (Hordeum vulgare), mens hvede (Triticum sp.) i form af 

emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta)2 og 

brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum)3 

samt havre (Avena sp.)4 kun udgør en mindre del, og rug (Secale cereale ssp. cereale) kun er 

repræsenteret ved én kerne (figur 4). 45 % af kornkernerne kunne ikke identificeres til sort 

på grund af dårlig bevaring, eller fordi de var for fragmenterede (figur 4). En generel dårlig 

bevaringsstand gjorde det også vanskeligt at identificere bygkernerne til undersort (figur 5). 

Det ser dog umiddelbart ud til, at avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) er den 

dominerende bygsort, da 38 % af bygkernerne kunne identificeres som avnklædt byg, mens 

nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum) kun udgør 10 % (figur 5). Det ser dermed ud til, at 

avnklædt byg har været dyrket på lokaliteten, mens det er usikkert, om der også er blevet 

                                                           
2 Det er vanskeligt at skelne mellem emmer og spelt, når kun kernerne er bevaret. Dette skyldes, at 

der er et stort overlap i højde-/ bredde-/ længde-indekset mellem de to hvedesorter. Der bliver derfor 

ikke skelnet mellem de to hvedesorter i denne rapport. De to hvedesorters avnbaser er nemmere at 

adskille, men da der ikke er bevarede avnbaser i prøverne, kan en sikker bestemmelse til undersort 

ikke lade sig gøre i prøverne fra Varnhem 
3 Kerner fra brødhvede og durumhvede kan ikke adskilles. Kun ved hjælp af aksled kan en adskillelse 

af de to undersorter lade sig gøre. Indtil for nyligt blev det formodet, at kun brødhvede blev dyrket i 

Norden i forhistorisk tid, da durumhvede er en mere sydlig kornsort (Cappers & Neef 2012). Nu er der 

imidlertid identificeret aksled fra durumhvede i neolitisk kontekst i Danmark (Kirleis & Fischer 2014; 

Andreasen 2017) 
4 Kerner fra dyrket havre og ukrudtsarten flyve-havre kan ikke adskilles. En adskillelse mellem de to 

havresorter kræver bevarede avner 

 

Figur 4. Forholdet 

mellem kornsorterne i 

langhuset og grube. 

Note: I udregningen er 4 

kornfragmenter 

beregnet som 1 hel 

kornkerne 

 

Figur 5. Forholdet mellem 

bygsorterne i langhuset og 

gruben 
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dyrket nøgen byg, emmer/spelt, brødhvede/durumhvede og havre på lokaliteten, da disse 

sorter kun er identificeret i meget lavt antal. Det er dog meget sandsynligt, at der er tale om 

rester efter dyrkede afgrøder, som enten ikke har været så dominerende på lokaliteten, eller 

som er rester efter tidligere års afgrøder, da de alle er kendte afgrøder i romersk jernalder i 

Sverige, hvor byg som regel er den dominerende afgrøde (Pedersen & Widgren 1998). 

Hvorvidt den enlige rugkerne repræsenterer en dyrket afgrøde eller skal betragtes som et 

ukrudtsindslag er noget mere usikkert. Rug kommer først til Norden som et ukrudtsindslag, 

men i løbet af romersk jernalder bliver den en selvstændigt dyrket afgrøde i både Sverige og 

Danmark (Pedersen & Widgren 1998; Mikkelsen & Nørbach 2003). 

Oliefrø er fundet i form af sæddodder (Camelina sativa) og hør (Linum usitatissimum) og 

udgør 13% af makrofossilerne (figur 2; tabel 3). Både sæddodder og hør bliver dyrket i Sverige 

i romersk jernalder – både på grund af de olieholdige frø og for hørs vedkommende til 

hørklæde (Pedersen & Widgren 1998). Om der på Varnhem er tale om en blandingsafgrøde, 

hvor sæddodder og hør dyrkes sammen, eller om der er tale om, at de få hørfrø skal ses som 

et ukrudtsindslag i sæddodderen, kan ikke siges med sikkerhed – begge muligheder kendes 

fra lokaliteter i Danmark (Jensen & Andreasen 2011). Endeligt er det også muligt, at der er 

tale om to separate afgrøder, der er blevet sammenblandede efter høst. 

Der er ingen tvivl om, at man i alle perioder i forhistorisk og historisk tid også har udnyttet 

vilde ressourcer, men de er ofte ikke ret godt repræsenteret i det arkæobotaniske materiale. 

Derfor er det vigtigt at fremhæve de få rester efter sandsynlige indsamlede arter, der er i 

prøverne fra romersk jernalder i Varnhem. Her ses det, at både hasselnødder samt bær fra 

revling og skovjordbær sandsynligvis har været indsamlet og indgået i planteøkonomien som 

føde. Særligt bær fra revling og skovjordbær vil ofte være underrepræsenterede, da de som 

regel ikke vil være udsat for varmepåvirkning og forkulle – dermed vil de ofte ikke blive 

bevaret for eftertiden på almindelige bopladser. 

Som det fremgår af figur 6 og 7, så er der en nogenlunde ens fordeling i sammensætningen 

af makrofossilerne i de analyserede prøver fra langhuset og gruben. Der er selvfølgelig visse 

forskelle, idet for eksempel gruben A6052 og stolpehul A2895 indeholder flere kornkerner 

end de øvrige prøver, ligesom stolpehullerne A1664 og A3036 indeholder mere havre end de 

øvrige prøver. Men samlet set er den statistiske forskel så lille, at prøverne umiddelbart ser 

ud til at afspejle samme begivenhed(-er). Det mest interessante ved fordelingen af 

makrofossiler i huset er, at de alle tilsyneladende findes koncentreret i midten af huset, mens 

de ikke-analyserede prøver fordeler sig rundt om. Disse prøver blev ikke analyseret, da de 

kun indeholdt få eller ingen makrofossiler (tabel 1). Det tyder derfor på, at der er foregået en 

aktivitet i midten af huset, der har involveret plantehåndtering. Hvis der ses generelt på 

huset, så er der ikke umiddelbart noget, der antyder, at der er tale om en brandtomt, som 

kunne forklare forkulningen af makrofossilerne. Heller ikke mængden af trækul i huset og 

gruben er så højt, at det peger i retning af en brandtomt. Det ser dermed ud til, at den 

aktivitet, der har foregået midt i huset, må have involveret en form for opvarmning, der har 

medført en forkulning af planter. En logisk konklusion er derfor, at der muligvis har været et 

ildsted i den midterste del af huset. Makrofossilerne afspejler i givet fald sandsynligvis spild 

og affald fra madlavningen på ildstedet. Fra studier af ”primitive” agerbrug i Anatolien i 

Tyrkiet, hvor der endnu ikke blev brugt maskiner, vides det, at den sidste håndrensning af 

kornet ofte foregik i forbindelse med madlavningen, og at en del af affaldet i form af 

uønskede frø og aksdele fra kornet blev smidt i bålet som brændsel (Hillman 1984).  
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Figur 6. Fordelingen af korn, oliefrø, 

mulige indsamlede arter og frø i 

langhuset og gruben. Note: I 

udregningen er 4 kornfragmenter 

beregnet som 1 hel kornkerne 

Figur 7. Fordelingen af kornsorterne 

i langhuset og gruben. Note: I 

udregningen er 4 kornfragmenter 

beregnet som 1 hel kornkerne 
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Kornkernerne kan være havnet i det formodede ildsted i forbindelse med spild i under 

madlavningen. At der har foregået en opvarmning på stedet understøttes desuden af de 

mange fragmenter af organisk materiale, der er blevet deformeret af opvarmning, som er 

fundet i prøverne (tabel 1).  

Da der er mange andre anlæg i området i og omkring huset (figur 1), er det også muligt, 

at makrofossilerne stammer fra tidligere begivenheder i området og dermed kan være en del 

af en form for baggrundsforurening. Dette er dog ikke særligt sandsynligt, da makrofossilerne 

ser ud til at stamme fra et bestemt område i huset og ikke ligger spredt i alle anlæggene. For 

eksempel må det formodes, at der også skulle være en større mængde makrofossiler i A3050, 

hvis der var tale om en generel udbredelse af makrofossiler fra en ældre begivenhed. 

Opsamling 

Prøverne fra Varnhem viser den store variation, der var i afgrødevalget i romersk jernalder i 

den sydlige del af Sverige, hvor der tilsyneladende blev satset på mange forskellige afgrøder 

i form af korn og olieplanter. Avnklædt byg var på denne lokalitet tilsyneladende den 

dominerende afgrøde, mens der også er svage spor efter en dyrkning af nøgen byg, 

emmer/spelt, brødhvede/durumhvede, muligvis havre, sæddodder og muligvis hør. Og ser vi 

også en begyndelse på dyrkningen af rug, som bliver en udbredt afgrøde senere i området 

(Pedersen & Widgren 1998)?  

Også indsamlingen af vilde arter som et bidrag til planteøkonomien ses i form af 

hasselnødder samt bær fra revling og skovjordbær. Denne del af økonomien er ofte 

underrepræsenteret, og selv disse få frø fra Varnhem kan derfor være med til at udvide vores 

viden om denne anden side af planteøkonomien. 

Fordelingen af makrofossilerne i langhuset antyder, at der muligvis har været et ildsted 

midt i huset, hvor affald fra den sidste håndrensning af afgrøderne før madlavningen samt 

en mindre mængde spildte kornkerner er havnet på og forkullet. 

Dermed giver prøverne fra Varnhem ikke bare et indblik i det svenske agerbrugs afgrøder, 

men også en ide om en mulig indretning af et langhus fra romersk jernalder. 
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Planterne 

De dyrkede og indsamlede arter 
Camelina sativa (L.) Crantz. Sæd-Dodder. Omkring 40.000 frø pr. plante. Blomstrer juni-juli, 

frøene modnes august sammen med hørplanten. Er tæt forbundet med hørdyrkning, og 

frøene er olieholdige. (Frederiksen et al. 1950) 

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) 

Empetrum nigrum L. Revling. 20-50 cm høj, sort frugt april-maj. Heder, klitheder, hedemoser, 

højmoser (Hansen 1993) 

Fragaria vesca L. Skov-jordbær. 5-15 cm høj, blomstrer maj-juni. Skovlysninger, krat, 

overdrev, gærder, vejkanter (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) 

Secale cereale ssp. cereale L. 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. durum L. Durumhvede. 

Triticum dicoccum L. Emmer. Triticum 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) 

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) 

Fumaria officinalis L. Læge-Jordrøg. 10-30 cm høj (10-40 cm). 300-1600 frø pr. plante. 

Blomstrer maj-august. Sommerannuel, kan dog klare sig i milde vintre. Ret almindelig som 

ukrudt i forårssåede afgrøder, især i vårsæd på gode kalkholdige jorder. Agerjord. 

(Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) 

Plantago lanceolata L. Lancetbladet 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) 

Solanum dulcamara L. Bittersød natskygge. 30-180 cm. Halvbusk. Blomstrer juni-juli. Bær 

ægformede, skinnende røde. Fugtige kratskove, rørsumpe, hvide klitter (Hansen 1993) 
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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) 

Stellaria media (L.) Mill. Alm. Fuglegræs. 5-30 cm (5-20 cm) lange nedliggende stængler, 

omkring 15.000 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø næsten hele året. Både 

sommerannuel og vinterannuel. Danmarks hyppigst forekommende ukrudtsart. Planten kan 

optræde meget talrig i kornmarker. Agerjord, haver, tanglinier. (Melander 1998, Frederiksen 

et al. 1950, Hansen 1993) 

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

(Hansen 1993) 

Veronica hederifolia L. Vedbend-ærenpris. 10-30 cm høj. Blomstrer april-maj. Agerjorde, 

haver (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) 

 

Ranunculus repens L. Lav ranunkel. 10-30 cm. Med overjordiske udløbere. Maj-juli. Fugtige 

enge, løvskove, vejkanter, vandlidende agerjord, haver (Hansen 1993) 

og 

Ranunculus bulbosus L. Knold-ranunkel. 10-20 cm. Uden overjordiske udløbere. Maj-juni. 

Tørre overdrev og skrænter (Hansen 1993) 

og 

Ranunculus acris L. Bidende ranunkel. 15-40 cm. Maj-juli. Halvfugtige enge, overdrev og 

vejkanter (Hansen 1993) 

 

Planter identificeret til slægt eller familie 
Avena sp. Havre 

Bromus sp. Hejre 

Brassica sp. Kål 

Carex sp. Star 
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Caryopfyllaceae. Nellikefamilien 

Chenopodium sp. Gåsefod 

Fabaceae sp. Ærteblomstfamilien 

Galium sp. Snerre 

Poaceae Græsfamilien 

Polygonaceae Syrefamilien 

Ranunculus sp. Ranunkel 

Solanum sp. Natskygge 

Trifolium sp. Kløver 

Veronica sp. Ærenpris 
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Prov Anläggningstyp Indsamlade 

A1856 Stolphål i långhuset 2017 

A3030 Stolphål i långhuset 2017 

A3036 Stolphål i långhuset 2017 

A1664 Stolphål i långhuset 2017 

A1689 Stolphål i långhuset 2017 

A2894 Stolphål i långhuset 2017 

A4558 Stolphål i långhuset 2017 

A3075 Stolphål i grop 2017 

A4453 Stolphål i annat hus 2017 

A6052 Avfallsgrop 2017 

A32219 Härd 2006-2007 

A22841 Grav, under individ 27 2006-2007 

 

 

 

 EGNET TIL  ANTAL   

A-nr. 

MAKROFOSSIL 

ANALYSE? VEDANALYSE? 

14C-

DATERING KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

1664 Evt. Ja Ja 5-30 

10-

30 >30 

2 kaffefiltre. Avnklædt byg. Brændt 

knoglefragment. Opvarmet deformeret orgainsk 

materiale 

1689 Nej Nej Nej 0 0 0* 2 kaffefiltre. *meget små trækulsstykker 

1856 Evt. Ja Ja 3-20 >30 >30 

2 kaffefiltre. Hvede. Byg. Cf. rug. Camelina sativa 

(dansk: sæddodder, svensk: oljedådra). 

Chenopodium sp. cf. Brassica sp. Meget 

moderne materiale 

2894 Evt. Nej Ja 6-20 4-15 15-30 stk. 

Avnklædt byg. Byg. Cf. Empetrum nigrum (dansk: 

revling, svensk: kråkbär). Galium sp. cf. Stellaria 

media. Brændte knoglefragmenter. Meget 

moderne materiale 

3036 Evt. Nej Ja 4-20 3-20 10-20 stk. 

2 kaffefiltre. Emmer/spelt. Avnklædt byg. Havre. 

Camelina sativa. Mest moderne materiale 

3050 Nej Nej Ja 1-3+f <5 10-20 stk. Byg/hvede. Meget moderne materiale 

3075 Nej Ja Ja 1-5 <5 >30 

2 kaffefiltre. Byg. Mest moderne materiale. 

Mange moderne frø 

4453 Nej Nej Evt. 0 0 10-20 stk. 2 kaffefiltre. Mest moderne materiale 

4558 Nej Nej Nej 0 0 1-5 stk. Mest moderne materiale 

6052 Evt. Nej Ja 

10-

30+f >20 10-20 stk. 

Avnklædt byg. Nøgen byg. Hør (svensk: Lin). 

Camelina sativa. Cf. Empetrum nigrum. Solanum 

sp. Poaceae. Galium sp. Meget moderne 

materiale 

22841 Nej Nej Evt. 0 0 ca. 9 stk. Lille pose i den store pose 

22841 Nej Nej Evt. 0 0 2-5 stk. 

Meget uforkullet materiale bl.a. nød fra bøg 

(Fagus sp., svensk: bok träd) samt 

rødder/stængler 

32219 Nej Ja Evt. 0 0 30-35 stk. 

Brændt knoglefragment. En del moderne 

materiale 

 

 

 

Tabel 2. Den kursoriske gennemgang af floteringsprøverne fra RAÄ 60, Varnhem.  

x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er 

størst 

Tabel 1. Oversigt over prøverne 

fra RAÄ 60, Varnhem 
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A-NR 2A1664 2A1856 2A2894 2A3036 2A6052   Svenske navne 

Oprindelig jordprøve (liter) 8 10 3 7,5 6 Oprindelig jordprøve (liter)   

Analyseret floteringsprøve 
(ml) 65 90 15 60 20 

Analyseret floteringsprøve 
(ml)   

              

  

Cerealia 5 4 2     Korn   

Cerealia fragment 35 34 8 14 42 Korn fragment   

Avena sp. 3     2   Havre Havre 
Hordeum vulgare var. 
nudum 1 1     1 Nøgen byg Naket byg 
Hordeum vulgare cf. var. 
nudum 1         Byg. cf. Nøgen byg Mulig naket byg 
Hordeum vulgare var. 
vulgare 3 2 2 1 7 Avnklædt byg Skalkorn 

Hordeum vulgare   8 6 2 5 Byg Korn 

Secale cereale ssp. cereale   1       Rug Råg 

Triticum turgidum ssp. 
dicoccon/Triticum aestivum 
ssp. spelta   1 1 1   Emmer/Spelt Emmer/Spelt 

Triticum aestivum ssp. 
aestivum/Triticum turgidum 
ssp. durum 1         Brødhvede/Durumhvede Brötvete/Durumvete 

cf. Triticum aestivum ssp. 
aestivum/Triticum turgidum 
ssp. durum         3 

cf. 
Brødhvede/Durumhvede 

Mulig 
Brötvete/Durumvete 

Triticum sp.   1       Hvede Vete 

Triticum sp./Secale cereale 
ssp. cereale         1 Hvede/Rug Vete/råg 

Camelina sativa 6 26   7 7 Sæddodder Oljedådra 

Linum usitatissimum 1 4   1 2 Hør Lin 
                
Corylus avellana 
(skalfragment)   2       Hasselnød (skalfragment) Hasselnöt 

Empetrum nigrum 1   1     Revling Kråkbär 

cf. Empetrum nigrum       2   cf. Revling Mulig Kråkbär 

Fragaria vesca   1       Skov-jordbær Smultron 

              

  

cf. Brassica sp.   1       cf. Kål Mulig Kål 

Carex sp. 1 1       Star Starr 

Caryophyllaceae 4 2   6 1 Nellike-familien Nejlikväxter 

Chenopodium album 3 1   2 2 Hvidmelet gåsefod Svinmålla 

Chenopodium sp. 25 75 3 6 12 Gåsefod Måll 

Fabaceae 2         cf. Ærteblomst-familien Ärtväxter 

Fallopia convolvulus 3 3       Snerle-pileurt Åkerbinda 

Fumaria officinalis 1         Læge-jordrøg Jordrök 

Galium sp. 2 2 2 1 3 Snerre Måre 

Persicaria 
lapathifolia/maculosa 3 2       Bleg/Fersken-pileurt 

Vanlig 
pilört/Åkerpilört 

Poaceae 9 3 1 13 2 Græsfamilien Gräs 

Polygonaceae   1       Pileurt-familien Slideväxter 

Ranunculus 
bulbosus/repens/acris 1         

Knoldranunkel/Lav 
ranunkel/Bidende ranunkel 

Knöl-/Rev-/Vanlig 
smörblomma 

Ranunculus sp. 1         Ranunkel Smörblomma 

cf. Ranunculus sp.   1       cf. Ranunkel Mulig Smörblomma 
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Rumex acetosella   2       Rødknæ Bergsyra 

Solanum dulcamara         1 Bittersød natskygge Bestsöta 

Solanum nigrum       1 2 Sort natskygge Nattskatta 

Solanum sp. 1         Natskygge Potatissläktet 

Spergula arvensis 1       1 Almindelig spergel Åkerspärgel 

cf. Stellaria media     2     cf. Almindelig fuglegræs Mulig Våtarv 

Thlaspi arvense   1       Almindelig pengeurt Penningört 

Trifolium sp.     1     Kløver Klöver 

Veronica sp.   1       Ærenpris Veronika 

              

  

Indet (mange fragmenter) 30 39 5 20 14 Ubestemmelig   

              

  

Trækul >30 stk. >30 stk. 
15-30 
stk. 

10-20 
stk. 30 Trækul   

Opvarmet, deformeret 
organisk materiale 71 59 1 29   

Opvarmet, deformeret 
organisk materiale   

Små, brændte 
knoglefragmenter 2   2     

Små, brændte 
knoglefragmenter   

Bemærkninger           Bemærkninger   

 

 

  

Tabel 3. Makrofossilanalyse af floteringsprøverne fra langhus og grube fra RAÄ 60, Varnhem. 

x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst. Bemærk 

at opvarmet, deformeret organisk materiale kun er udsorteret fra >2 mm-fraktionerne 
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