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Indledning
I forbindelse med en byggemodning ved Snærild By (FHM 5452) 1 blev der i perioden september 2013 –
januar 2014 foretaget en arkæologisk undersøgelse af et areal på 3.600 m2 under ledelse af arkæolog
Rasmus Birch Iversen. Udgravningen afslørede spredte fyldskifter, heriblandt jernslaggegruber, gruber,
en formodet brønd og en formodet keramikbrændingsovn.

Figur 1. De udgravede arealer. Jernudvindingsanlæg er markeret med sort. Diverse undersøgte
gruber er markeret med rødt. Efter Rasmus Iversen.
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FHM 5452, Bendixminde, delområde 4 (FHM 4296/2361). Odder sogn, Hads herred, tidl. Aarhus amt. Sted nr.
150210-106. UTM: 569700/6205185 zone 32

1

Prøvebehandling
Jordprøverne blev floteret af Moesgaard Museum. 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 disse 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 stud.BA. Clara Fischer Stephansen under supervision af mag.art. Marianne Høyem
Andreasen på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum.
Gennemsynet viste, at seks af de ni gennemsete prøver indeholdt forkullede korn eller frø. Kornkernerne
blev bestemt til rug (Secale cereale ssp. cereale) og hvede (Triticum sp.). Af forkullede frø erkendtes
bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), gåsefod (Chenopodium sp.), vej-pileurt
(Polygonum aviculare), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), alm. fuglegræs (Stellaria media), rødknæ
(Rumex acetosella) og græs-familien (Poaceae) herunder hejre (Bromus sp.). Desuden erkendtes flere
aksled af rug i X14.
Trækulsmængden i prøverne var generelt høj med enkelte prøver med lav mængde.
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XXXXX Rug.
Dårlig bevaring. Fallopia convolvulus.
Poaceae. Rug. Hvede.
Rumex acetosella. Poaceae.
Polygonum aviculare.
Chenopodium sp. Poaceae. Bromus
sp. Rug. Rug-aksled
Persicaria lapathifolia/maculosa.
Stellaria media.
Rumex sp. Chenopodium sp. Rug.
Cf.rug.

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn af FHM 5452, Bendixminde, delområde 4.
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

Arkæobotanisk analyse
Blandt de kursorisk gennemsete prøver var der en enkelt, X14, der indeholdt en større mængde
forkullede kornkerner og aksled. X14 stammer fra et jernudvindingsanlæg, og det blev det besluttet at
foretage en arkæobotanisk analyse af prøven.

2

Figur 2. Jernudvindingsovn A67 i profil. Foto: Jeppe Skovby.

X14
X14 er udtaget fra jernudvindingsovn (A67) (figur 2), som er 14C-dateret til sen yngre romersk
jernalder/ældre germansk jernalder.
Prøven indeholdt 71 forkullede kornkerner, hvoraf 58 kunne bestemmes til rug (Secale cereale ssp.
cereale), mens de resterende 13 ikke kunne bestemmes til art. Der blev ligeledes erkendt 146 aksled af
rug og 20 aksled, som ikke kunne bestemmes nærmere til art. De ubestemte aksled er rundere og en
smule kraftigere end aksled fra kornsorterne, og de kunne muligvis stamme fra græsfamilien (Poaceae).
Prøven indeholdt også ni frø, som kunne bestemmes til hejre (Bromus sp.), gåsefod (Chenopodium sp.),
græsfamilien (Poaceae) og mulig sæddodder (cf. Camelina sativa). Derudover indeholdt prøven enkelte
fragmenter af mineralsk slagge.
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Tabel 2. Resultatet af den arkæobotaniske analyse af X14.

Afslutning
Den arkæobotaniske analyse fra Bendixminde, delområde 4, viser, at rug formentligt har været en
etableret afgrøde allerede i yngre romersk jernalder, hvilket er forholdsvis tidligt i Danmark og
umiddelbart meget tidligt efter østjyske forhold.
Plantematerialet fra jernudvindingsovnen stammer med stor sandsynlighed fra halmproppen, der blev
brugt til at holde myremalmen på plads under jernudvindingen. Der blev ikke fundet rødder i prøven, og
derfor er plantematerialet formentligt høstet med et skærende redskab og ikke trukket op med rod.
Den store mængde kornkerner i prøven tyder på, at kornet ikke har været tærsket, før halmen, er lagt i
ovnen. En utærsket og urenset afgrøde kunne også forklare forekomsten af aksled fra mulig græs.
Grunden til, at kun rug optræder som afgrøde i prøven, kunne være, at plantematerialet er taget af en
2. års rugmark. Hvis det var taget fra en 1. års rugmark, ville der formentlig være iblandet andre
kornarter, da en del af sædekornet først spirer det efterfølgende år (Mikkelsen 2003).
Ud fra analysen af denne ene jernudvindingsovn er det ikke muligt at se, hvilke andre afgrøder der har
været dyrket på markerne, men i X6 blev der under det kursoriske gennemsyn fundet en hvedekerne,
hvilket antyder, at hvede ligeledes er blevet dyrket på lokaliteten.
Ud fra plantesammensætningen er det ikke muligt med sikkerhed at fastlægge et tidspunkt for
jernudvindingen, men rugkernerne havde normal størrelse, og derfor kunne jernudvindingen godt have
fundet sted kort før høsten. Mikkelsen (2003) foreslår, at jernudvindingen normalt vil kunne finde sted
lige før høsten, da arbejdspresset på det tidspunkt er lavt.
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Planterne
Planterne – de dyrkede
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)

Identificerede planter
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)

Planter identificeret til slægt eller familie
Bromus sp. Hejre
Poaceae. Græs-familie
Chenopodium sp. Gåsefod
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