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DKM 20.775, Barslev (FHM 

4296/2308) 

Arkæobotanisk analyse af en prøve fra et stolpehul fra tidlig 

middelalder 

 

Mads Bakken Thastrup, cand.mag. 

 

Indledning 
Forud for anlæggelsen af minkhaller ved Barslev (DKM 20.775) 1  blev der i sommeren 2016 foretaget en 

arkæologisk udgravning under ledelse af arkæolog Lotte Bach Christensen. Udgravningen afslørede 

forhistorisk bebyggelse i form af et treskibet hus dateret til førromersk jernalder samt bebyggelsesspor 

fra middelalderen i form af bl.a. huse, brønde og hegnsforløb. Under udgravningen blev der udtaget et 

større antal jordprøver til flotering og arkæobotaniske analyser. 

Prøvebehandling 
Jordprøverne blev floteret af Holstebro 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 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 over halvdelen af de gennemsete prøver indeholdt forkullede korn eller frø. 

Kornkernerne blev bestemt til rug (Secale cereale ssp. cereale), byg (Hordeum vulgare), i nogle tilfælde 

i form af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare), og havre/flyvehavre (Avena sp.). Af forkullede 

frø blev der erkendt bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), græsfamilien (Poaceae) og 

hejre (Bromus sp.). 

Trækulsmængden i prøverne var varierende fra meget lav til meget høj. 

 

  

                                                           
1 DKM 20.775, Barslev (FHM 4296/2308). Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Sted nr. 110607-177. UTM: 
469651/ 6278397.5 zone 32 
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 EGNET TIL  ANTAL   

X-NR 
MAKROFOSSIL 

ANALYSE VEDANALYSE 

14C-
DATERING KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

X2 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

X3 Nej Nej Evt. 1f* 0 XX *Ikke nok til datering 

X4 Nej Nej Ja 1 0 XX Korn indet. 

X5 Nej Nej Ja 1 0 XX*  Byg, *få stk. trækul 

X10 Nej Nej Evt. 0 0 XX*  *Få stk. trækul 

X13 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

X14 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

X18 Nej Nej Evt. 1f* 0 XXX *Nok ikke nok til datering, svampesporehuse 

X20 Nej Nej Evt. 0 0 XXXXX   

X21 Nej Nej Ja 8 0 XXXX  Byg, cf. rug 

X22 Nej Nej Ja 5-10 0 XXXX Byg, lyngstængler 

X23 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

X24 Nej Nej Ja 2 0 XX Korn indet. 

X25 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

X26 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   

X27 Nej Nej Ja 1-2 0 XXX Havre, byg 

X28 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   

X30 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   

X31 Nej Nej Ja 1 + f 0 XX Cf. byg 

X32 Nej Nej Ja 8 0 XX Byg 

X35 Nej Nej Ja 5 2 XXX Byg, Persicaria lapathifolia/maculosa 

X36 Nej Nej Evt. 0 0 XXXX   

X37 Nej Nej Evt. 0 0 XX*  *Få stk. trækul 

X38 Nej Nej Evt. 0 0 XX*  *Få stk. trækul 

X39 Nej Nej Ja 1 + 1f 0 XX Havre, meget beskidt prøve 

X40 Nej Nej Evt. 0 0 XX Evt. et stk. af lerklining 

X41 Nej Nej Ja 2 + f 0 XX Byg, evt. lerklining 

X42 Nej Nej Evt. 1f* 0 XX *Ikke nok til datering 

X43 Nej Nej Evt. 0 0 XXX Evt. potteskår 

X44 Evt. Nej Ja <400* ca. 15 XXX 
*Meget ødelagt korn, byg, avnklædt byg, havre, 

Bromus sp., Persicaria lapathifolia/maculosa 

X45 Nej Nej Evt. 0 0 XX*  *1-2 stk. trækul 

X46 Nej Nej Ja 1 0 X Cf. rug 

X49 Nej Nej Nej 0 1 X   

X50 Nej Nej Ja 6-12 + f 0 XXXX Byg, cf. hvede, lyngstængler, potteskår 

X51 Nej Nej Ja 3 + f 0 XXX Korn indet. 

X54 Nej Nej Ja 9 0 XXX Cf. havre, korn meget ødelagt  

X55 Nej Nej Ja 6 0 XXX Byg, cf. rug 

X56 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

X57 Nej Nej Nej 0 0 x   

X58 Nej Nej Evt. 0 0 XX*  *Få stk. trækul 

X59 Nej Nej Nej 0 0 X   

X60 Nej Nej Ja 1 0 XX Byg 

X62 Nej Nej Ja 10 0 XXX Byg 

X64 Nej Nej Ja 1 0 XX Byg 

X79 Nej Nej Nej 0 12 X Persicaria lapathifolia/maculosa, Poaceae. 

 

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn af DKM 20.775, Barselv. 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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Arkæobotanisk analyse 
Blandt de kursorisk gennemsete prøver var der en enkelt, X44, der indeholdt en større mængde 

forkullede kornkerner og frø.  X44 blev anbefalet til videre arkæobotanisk analyse med den begrundelse, 

at analysen ville kunne give et indblik i agerbruget på lokaliteten på tidspunktet for husets anvendelse. 

Vi ved kun lidt om agerbruget i og omkring Holstebro i middelalderen, og derfor blev det vurderet, at 

resultatet af analysen ville være et betydningsfuldt bidrag til vores sparsomme viden. 

 

 

X44 
X44 er udtaget fra tagbærende stolpe (A160) i et et-skibet hus (K3) (figur 1), som er 14C-dateret til tidlig 

middelalder (1116-1218 e.Kr.).  Da den arkæobotaniske analyse kun omfatter en enkelt prøve fra huset, 

vil analysen ikke give et indblik i, hvordan plantemateriale har været håndteret forskellige steder i huset. 

I stedet giver den et mere generelt indblik i, hvilket plantemateriale der har været i bygningen, og 

derudover giver den ligeledes et mindre indblik i agerbruget på lokaliteten. 

Prøven indeholdt 540 identificerede kornkerner, 112 uidentificerede kornkerner og 1278 

uidentificerede kornkernefragmenter. Prøven indeholdt ligeledes 71 identificerede frø. 

 

  

 

 

 

 

Figur 1. Plan af hus K3. X44 er udtaget af A160. 
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X-nr. 44 X-nr. 

A-nr. 160 A-nr. 

Floteret (ml) 46 Floteret (ml) 

      

Avena sp. 409 Havre 

Avena sativa 2 Dyrket havre 

Cerealia 112 Korn 

Cerealia (fragment) 1278 Korn (fragment) 

cf. Hordeum vulgare aksled 
(antal/antal led) 1 

Aksled af mulig byg 
(antal/antal led) 

Hordeum vulgare var. vulgare 24 Avnklædt byg 

Hordeum vulgare 94 Byg 

Secale cereale ssp. cereale 4 Rug 

Triticum aestivum ssp. 
aestivum/turgidum ssp. durum 3 Brødhvede/durumhvede 

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

Triticum sp. 3 Hvede 

Triticum sp. avnbase (antal halve 
avnbaser) 1 

Hvede avnbase (antal halve 
avnbaser) 

      

Carex sp. 1 Star 

Chenopodium sp. 21 Gåsefod 

Fallopia convolvulus 1 Snerle-pileurt 

Galeopsis sp. 1 Hanekro 

Persicaria maculosa/lapathifolia 5 Bleg/Fersken-pileurt 

Poaceae 6 Græsfamilien 

Raphanus raphanistrum 2 Kiddike 

Rumex acetosella 3 Rødknæ 

Rumex sp. 2 Skræppe 

Spergula arvensis 26 Almindelig spergel 

Stellaria media 3 Almindelig fuglegræs 

      

Indet 33 Ubestemmelig 

      

Bemærkninger Mineralsk slagge Bemærkninger 

 

 

 

Afgrøder optræder især i form af havre (Avena sp.). Det var kun muligt at artsbestemme to kerner til 

dyrket havre (Avena sativa) ud fra de påsiddende avner, mens resten ikke kunne bestemmes til underart. 

Med hensyn til havre er det ikke muligt kun ud fra kernerne at se, om de stammer fra dyrket havre eller 

ukrudtsarten flyve-havre (Avena fatua). I denne analyse formodes det dog, at de ikke nærmere 

identificerede havrekerner stammer fra dyrket havre ud fra mængden og de to kerner fra dyrket havre.  

Der optræder ligeledes byg (Hordeum vulgare), hvoraf ca. 20% kunne bestemmes til avnklædt byg 

(Hordeum vulgare var. vulgare). Der blev ligeledes fundet et enkelt aksled fra formentlig byg. 

Hvede (Triticum sp.) optræder også i prøven. Her kunne enkelte kerner bestemmes til 

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

emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta). En avnbase blev ligeledes 

fundet, men den kunne ikke bestemmes nærmere end til hvede. 

Tabel 2. Resultatet af den arkæobotaniske analyse af X44. 
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Til sidst blev der erkendt fire kornkerner, som kunne artsbestemmes til rug (Secale cereale ssp. 

cereale). 

 

 
Figur 2. Antal og procentvis fordeling af identificerede kornsorter i X44. 

 

 
Figur 3. Identificerede frø i X44 inddelt efter biotop.  

 

Som det fremgår af tabel 2, indeholder X44 ligeledes et mindre antal forkullede frø. Hovedparten af 

de identificerede frø tilhører gruppen af planter, som vi finder som markukrudt og på forstyrrede 

jordbunde. Gåsefod (Chenopodium sp.), almindelig spergel (Spergula arvensis) og bleg/fersken-pileurt 

(Persicaria lapathifolia/maculosa) er tre hyppigt forekommende ukrudtsplanter. Mht. almindelig spergel 

409; 76%

2; 0%

24; 4%

94; 17%

4; 1% 3; 1%
1; 0%

3; 1%

Havre Dyrket havre Avnklædt byg Byg Rug Brødhvede/durumhvede Emmer/spelt Hvede

61; 86%

1; 1%

9; 13%

Mark/Ruderat Vådbund Diverse
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er den, både i forhistorisk tid og historisk tid, blevet brugt til menneskeføde (Andreasen & Jensen 2011; 

Brøndegaard 1979). Kiddike (Raphanus raphanistrum) er en almindelig ukrudtsart, som ofte sættes i 

forbindelse med vårsædmarker. Der optræder ligeledes frø fra planter, som vokser på vandlidende 

marker og fugtige jorde. Her kan nævnes almindeligt fuglegræs (Stellaria media) og star (Carex sp.). 

 

Afslutning 
Den arkæobotaniske analyse af X44 fra Barslev viste, at prøven indeholdt en stor mængde forkullede 

kornkerner samt et mindre antal forkullede frø. Havre var helt klart den dominerende afgrøde i 

prøven. Havre har frem til slutningen af 1700-tallet næsten udelukkende været brugt til dyrefoder. Kun 

en meget beskeden del har være, brugt til menneskeføde. Som føde til mennesker kan havren være 

brugt som gryn og kogt til grød, malet til mel og brugt i brød (ofte blandt med rug). Derudover kan 

havren ligeledes have været brugt i forbindelse med ølbrygning (Brøndegaard 1979). Havre var 

ligeledes et fast element i tiende (Dahlerup 1982).  

Byggen optræder ligeledes i større mængder i prøven. Ca. 20% af byg-kernerne kunne med sikkerhed 

bestemmes til avnklædt byg, men formodentligt kommer alle byg-kernerne fra avnklædt byg. Byggen er 

sammen med havren og rugen en af de mest almindelige kornsorter i middelalderen (Poulsen 2003). 

Byggen blev i middelalderen brugt både til føde, men også i høj grad i forbindelse med ølbrygning.  

Rug var meget udbredt i middelalderen, og derfor kan det synes underligt, at der ikke er flere 

rugkerner i prøven, men det skyldes formentlig, at rugen har været oplagret eller bearbejdet et andet 

sted end i den vestlige ende i hus K3. 

Hveden spillede en mindre rolle end havre, rug og byg i middelalderen og har formentlig været anset 

som en luksusvare (Brøndegaard 1979). 

Prøven indeholder en blanding af afgrøder og ukrudtsfrø, hvilket formentligt repræsenterer flere 

høste, og derfor kan man ikke sige noget om, hvilke ukrudtsfrø der er forbundet til hvilke afgrøder. 

Men frøene er hovedsageligt fra markukrudt, som er indhøstet med kornet. 

Den arkæobotaniske analyse har givet os en lille indblik i middelalderens agerbrug ved Barslev. Her 

var havre og byg de mest almindelige dyrkede arter, mens rugens vigtighed tilsyneladende ikke fremgår 

af prøven. Der var ligeledes en snært af luksus i form af hvede.  
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Planterne 

Planterne – de dyrkede 
Avena sativa L. Almindelig Havre. 60-120 cm høj. Optræder ofte sammen med Flyvehavre. (Hansen 

1993) 

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

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

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 
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) 

Raphanus raphanistrum L. Kiddike. 30-60 cm (30-80 cm) høj, omkring 100 frø pr. plante. Blomstrer og 

frømodning juni-august. Typisk sommerannuel plante med frøformering. Spredes ofte med 

staldgødning. Forekommer fortrinsvis på tørre, sandede og kalktrængende marker. Optræder i alle 

forårssåede afgrøder og er et stort problem for fremavlen af vårsæd. Agerjord. (Melander 1998, 

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) 

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) 
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Planter identificeret til slægt eller familie 
Poaceae. Græs-familie 

Carex sp. Star 

Chenopodium sp. Gåsefod 

Galeopsis sp. Hanekro 

Rumex sp. Skræppe 
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