FHM 5292, Det Nye Universitetshospital
Skejby, etape 2, område 2 (FHM 4296/1227)

Arkæobotanisk analyse af forkullet plantemateriale fra en
grube fra yngre bronzealder-ældre jernalder

Peter Mose Jensen, cand.mag.
Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum
Nr. 19 2018

FHM 5292, DNU Skejby, Etape 2,
Område 2 (FHM 4296/1227)
Arkæobotanisk analyse af forkullet plantemateriale fra en
grube fra yngre bronzealder-ældre jernalder
Peter Mose Jensen, cand.mag.

Indledning
I forbindelse med Moesgaard Museums arkæologiske udgravning på Det Nye
Universitetshospital, Skejby1 blev der på et udgravningsområde, som er dateret til omkring
begyndelsen af ældre førromersk jernalder fundet et antal langhuse og andre bygninger
udover en række andre anlæg, herunder et stort antal gruber. I forbindelse med
udgravningen, der fandt sted fra juli til december 2011, blev der ud over de øvrige fund også
udtaget et antal jordprøver til undersøgelse for indholdet at forkullet arkæobotanisk
materiale.

Prøvebehandlingen
De arkæobotaniske prøver blev indledningsvis floteret af Moesgaard Museum på eget
floteringsanlæg. 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. Disse flyder til sidst ud over den øverste ende af
slisken, hvor de opfanges i et finmasket net, mens den tunge floteringsrest, der ligger tilbage
i floteringsmaskinen efter den afsluttende flotering, kan soldes og gemmes separat.
Efter den afsluttende flotering og tørring af floteringsprøverne fra DNU Skejby, etape 2
område 2 blev disse videresendt til Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard
Museum til yderligere behandling.

Det kursoriske gennemsyn
Resultatet af det efterfølgende kursoriske gennemsyn af de arkæobotaniske prøver fremgår
af tabel 1. Gennemsynet blev foretaget af Stud.mag. Karen Marie Schnedler på Afdeling for
Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum under supervision af mag. art.
Marianne Høyem Andreasen.
Der erkendtes forkullede kornkerner i et mindre antal af de gennemsete prøver og forkullede
frø i en enkelt af prøverne. Kornkernerne blev umiddelbart artsbestemt til byg (Hordeum
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vulgare) i form af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) og nøgen byg (Hordeum
vulgare var. nudum), samt hvede (Triticum sp.).
Af frø blev der erkendt bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa) og gåsefod,
(Chenopodium sp.).
Trækulsmængden i prøverne varierede fra lav til høj.
På baggrund af det kursoriske gennemsyn kunne det ses, at en enkelt prøve X340 indeholdt
forkullede korn/frø i relativt høje mængder. Bl.a. af denne grund blev det besluttet at
foretage en analyse af gruben, da en sådan ville kunne give et generelt indblik i lokalitetens
agerbrug. Desuden vil prøven pga. sit indhold af forskellige bygsorter evt. kunne være med
til at belyse overgangen fra nøgen byg til avnklædt byg. Skiftet fra nøgen byg, der dominerer
bygdyrkningen i hele den tidligste del af danske forhistorie til avnklædt byg, der dominerer i
den senere del samt i historisk tid sker de fleste steder i løbet af ældre jernalder i Danmark
(Jensen & Andreasen 2011). Tilsyneladende er der dog variationer i overgangstidspunktet fra
landsdel til landsdel, og i en del områder herunder i Østjylland er forholdet imellem de
forskellige bygsorter i prøverne stadig forholdsvis dårligt kendt. En analyse af X340
skønnedes således at kunne være med til belyse skiftet i bygdyrkningen i denne del af
Danmark.

Analysen af X340
Den analyserede prøve X340 kommer fra grube A2022 (se fig. 1), der er arkæologisk dateret
til lige omkring overgangen imellem yngre bronzealder per. 6 og ældre førromersk jernalders
per.1. Gruben havde en bredde på 265 cm og en dybde på 48 cm. Resultatet af analysen kan
ses i tabel 2, nedenfor.
Som det fremgår af tabellen, indeholdt prøve X340 dels rigtig store mængder trækul, men
rummede derudover også rester af forskellige afgrøder samt ukrudtsrester i rigtig store
mængder.

Fig. 1. Grube A2022.
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Afgrøder
Dyrkede kornsorter optrådte i forholdsvis jævne mængder i prøven men alligevel med
relativt mange arter og både i form af kornkerner samt forskellige rester af avner (se fig. 2 og
tabel 2).
Hovedparten af afgrøderne i prøven var tydeligvis byg (Hordeum vulgare), som optrådte både
med kerner men også med en del aksled. Blandt byggen fandtes der både kerner af nøgen
byg (Hordeum vulgare var. nudum), men der optrådte også et antal kerner af avnklædt byg,
(Hordeum vulgare var. vulgare), i lidt lavere mængder. Dette indikerer, at begge sorter blev
dyrket på lokaliteten, men antallet af analyserede bygkerner gør det dog ikke muligt at
afgøre, om den ene eller anden art har været dominerende i fundet.
Den næstmest almindelige afgrøde i fundet var havre (Avena sp.). Desværre var det ikke
muligt på havrekernerne at afgøre, om disse tilhørte den dyrkede sort eller ukrudtsarten
flyvehavre. Havrestakke, af den forholdsvis tykke type, som der fandtes en del af i prøven
forekommer godt nok i dag kun på flyvehavre, men da det ikke vides, om stakkene også
fandtes på fortidens dyrkede havresorter kan disse ikke bruges som artsdefinerende for
havren i prøven. Hvede (Triticum sp.), fandtes også i prøven i form af ganske få afgrøderester,
hvilket viser, at hvede også blev dyrket på lokaliteten. Af nærmere identificerede hvederester
fandtes en avnbase fra emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccon) samt to kerner fra
brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum).
Dette antyder, at det var disse hvedesorter, som blev udnyttet på stedet, men da de
identificerede hvederester kun forekom sporadisk, kan det dog ikke ganske udelukkes, at de
kan afspejle forurening af prøven med øvrigt forkullet materiale, der har befundet sig i andre
kontekster på lokaliteten.

Afgrødefordelingen
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Fig. 2. Fordeling af kornsorter i X340. I figuren er fragmenter omregnet til antal hele kerner
med omregningsfaktoren 3 fragmenter = 1 hel kerne. Aksdele er ikke medregnet i
lagkagediagrammet, med mindre kerneantallet der er repræsenteret af aksdelene overstiger
det reelle analyserede kerneantal. I disse tilfælde er antal kerner i diagrammet udregnet på
baggrund af aksdelene.
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Vilde arter
Frø fra forskellige vilde arter optrådte i prøven i langt større mængder end antallet af
kornrester (se fig. 2).

Fordeling af korn og ukrudt
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Fig. 3. Fordeling af korn og ukrudt i X340. I figuren er fragmenter omregnet til hele frø/kerner
ved med omregningsfaktoren 3 fragmenter = 1 hel kerne/frø. Ved korn er aksdele ikke
medregnet i lagkagediagrammet med mindre kerneantallet der er repræsenteret af
aksdelene overstiger det reelle analyserede kerneantal. I disse tilfælde er antal kerner i
diagrammet udregnet på baggrund af aksdelene.
Som det fremgår af tabel 2, kunne der identificeres en række forskellige vilde arter i prøven,
men langt overvejende bestod de vilde arter i prøven af frø fra gåsefod, Chenopodium sp.,
der formodentlig er hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), samt fersken-/bleg pileurt,
(Persicaria maculosa/lapathifolia) (se fig. 4). Disse to arter optræder typisk på marker og
anden hyppigt omrodet jord. Da flere andre ukrudtsarter i prøverne som især snerle-pileurt,
(Fallopia convolvulus), og vej-pileurt (Polygonum aviculare) også er typisk markukrudt, er det
derfor klart mest oplagt at tolke de mange ukrudtsfrø i prøven som rester af det ukrudt, der
har hørt sammen med kornet i prøven og som oprindeligt har vokset sammen med kornet på
marken og er blevet indhøstet sammen med dette.
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Fig. 4. Fordeling af ukrudt i X340. I figuren er fragmenter omregnet til hele frø/kerner ved
med omregningsfaktoren 3 fragmenter = 1 helt frø.

Tolkning af prøve X340
Analysen af X340 tyder på, at der har været et relativt bredspektret agerbrug på DNU Skejby,
etape 2, område 2. Man har dyrket både nøgen byg og avnklædt byg, selv om forholdet
imellem de to bygsorter ikke kunne fastslås ud fra de relativt få analyserede kerner. Desuden
har man dyrket forskellige hvedesorter og muligvis også havre.
Alle de dyrkede arter i prøven er i forvejen velkendte fra omkring overgangen til førromersk
jernalder (Robinson et al 2009).
Ud over afgrøderesterne er analyseprøven kendetegnet ved en meget stor mængde af især
formodede markukrudtsrester i forhold til kornrester samt ved en høj tilstedeværelse af
diverse kornaksdele. Samlet set indikerer dette helt klart, at prøven består af ukrudtsfrø, strå
og aksdele, som man har renset fra afgrøderne i forbindelse med kornrensningen. Da der
indgår rester af forskellige afgrøder i prøven, er det desværre ikke muligt at udlede, hvilke
ukrudtsarter, som har hørt til hvilke afgrøder. Til gengæld viser tilstedeværelsen af en række
afgrøder i prøven, at plantematerialet må afspejle en sammenblanding af rester fra
rensningen af forskellige afgrøder, snarere end en rensningsrest, der stammer fra rensningen
af en enkelt afgrøde.
Der kan tænkes flere mulige tolkninger af rensningsresten i prøven. F.eks. kendes der en del
eksempler på, at man særligt i ældre jernalder har gemt frarensede ukrudtsfrø bl.a. i form af
hvidmelet gåsefod og bleg/fersken-pileurt og anvendt det som føde til mennesker. Dette
kendes bl.a. fra Grauballemanden, i hvis mave der fandtes store mængder af eksempelvis
bleg/fersken-pileurt (Harild et al 2007, Jensen & Andreasen 2011, s. 144-145). Derfor er én
mulig tolkning af X340, at prøven afspejler ukrudtsfrø tiltænkt en funktion som
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menneskeføde, og som er havnet i gruben, enten fordi de er forkullet andetsteds og
efterfølgende er blevet deponeret som affald i gruben, eller fordi de ved et uheld er blevet
forkullet i gruben, i forbindelse med tørring eller ristning f.eks. forud for madlavning.
En anden mulig tolkning er, at rensningsresten simpelthen udgør brændsel i den
trækulsfyldte grube, enten fordi det har fungeret som optændingsmateriale, eller fordi man
har renset afgrøder i nærheden og herefter smidt rensningsresten på bålet. Inden for
traditionelt agerbrug har man således typisk foretaget den sidste afgrøderensning inden
madlavning ved ildstedet og har i den forbindelse ofte smidt det resulterende rensningsaffald
i ilden bagefter (Hillman 1981).
At X340 afspejler affald fra en kornrensning ved gruben, der efterfølgende er blevet smidt på
bålet er samlet set ikke så sandsynligt. Dette skyldes, at prøven som tidligere nævnt udgør
en sammenblanding af rester fra rensninger af en række forskellige afgrøder og ikke af én
afgrøde, hvilket burde være tilfældet, hvis der var tale om en enkelt rensningsproces ved
bålet. Især de mange avner i fundet tyder heller ikke på, at prøven afspejler menneskeføde,
da man sandsynligvis ville rense avner fra et ukrudtsfund som skulle anvendes til mad.
Et træk der bl.a. blev observeret i forbindelse med analysen af prøven var, at en del
ukrudtsfrø sad fastbrændt på trækul. Dette indikerer, at ukrudtet blev brændt sammen med
trækullet i gruben, og samlet set er den mest sandsynlige tolkning af prøve X340, at
rensningsresten i X340 udgør brændsel og sandsynligvis optændingsmateriale i grube A2022.

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 & Ericsson 2005)
Triticum aestivum ssp. aestivum L. Brødhvede. Triticum turgidum ssp. durum L., Durumhvede.
Triticum turgidum ssp. dicoccon L. Emmer. Triticum aestivum ssp. spelta L. Spelt. Højde 90120 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 skadelig 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)
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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).

Svært adskillelige planter
Avena sativa L. Almindelig Havre. 60-120 cm høj. Optræder ofte sammen med Flyvehavre.
(Hansen 1993)
og
Avena fatua L. Flyvehavre. 50-120 cm (30-150 cm) høje, omkring 450 frø (250 frø) pr. plante.
Blomstring og frømodning juni-august. I reglen sommerannuel, frøene spirer overvejende om
foråret sammen med kornet. Optræder mest ondartet i vårsædmarken, kan reducere
udbyttet med op til 50%. Kornmarker, vejkanter og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen
et al. 1950, Hansen 1993, Høst 1982)
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-familien
Avena sp. Havre sp. (se Avena sativa og Avena fatua ovenfor)
Brassica sp. Kål
Bromus sp. Hejre sp.
Carex sp. Star sp.
Chenopodium sp. Gåsefod sp.
Poaceae, Græsfamilien
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Tabel 1. De kursoriske gennemsyn fra DNU Skejby, etape 2, område 2. Trækul er subjektivt vurderet med 1-5
Xér. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget trækul. ”F”=fragmenter, ”cf.”=sandsynlig bestemmelse.
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Prøve-nr
Prøvestørrelse (l)
Prøvestørrelse (ml)
Gennemset prøvestørrelse (ml)

X340
6
758 (823*)
692

Prøve-nr
Prøvestørrelse (l)
Prøvestørrelse (ml)
Gennemset prøvestørrelse (ml)

Avena sp. (kerner)

9

Havre sp. (kerner)

Cf. Avena sp. (kerner)

4

Cf. Havre sp. (kerner)

Avena sp. (stakke)
Hordeum vulgare var. nudum (kerner)
Hordeum vulgare var. vulgare (kerner)

19f. (36f.)

Havre sp. (stakke)

15

Nøgenbyg (kerner)

9

Avnklædt byg (kerner)

Hordeum vulgare (kerner)

18+1f.

Byg (kerner)

Hordeum vulgare (aksled)
Triticum aestivum ssp. aestivum/turgidum
ssp. durum (kerner)
Triticum cf. aestivum ssp.
aestivum/turgidum ssp. durum (kerner)
Triticum turgidum ssp. dicoccon
(avnbaser)

20 (21)

Byg (aksled)

2

Brødhvede/durumhvede (kerner)

2

Hvede cf. brødhvede/durumhvede (kerner)

1~2

Emmer (avnbaser)

2

Hvede sp. (kerner)

Cerealia indet. (kerner)

40+8f.

Korn indet. (kerner)

Cerealia indet. (aksled)

2

Korn indet. (aksled)

Asteraceae

1f.

Kurvblomst-familien

Brassica sp.

1

Kål sp.

Bromus sp.

5+1f.

Triticum sp. (kerner)

Bromus/Avena sp.
Carex sp.
Cf. Carex sp.
Chenopodium album
Chenopodium sp.
Fallopia convolvulus
Persicaria maculosa/lapathifolium

2f.
2 (4)
1
286+105f. (482+184f.)

Bromus sp.
Hejre/Havre sp.
Star sp.
Cf. Star sp.
Hvidmelet gåsefod

43+7f. (72+11f.)

Gåsefod sp.

5+2f.

Snerle-pileurt

438+98f. (460+148f.)

Fersken-/Bleg pileurt

Poaceae

13

Græs-familien

Polygonum aviculare

8

Vej-pileurt

Indet.

3

Ubestemt

Trækul
Knæ (halm/græsstrå?)

XXXXX
3

Trækul
Knæ (halm/græsstrå?)

Tabel 2. Den analyserede prøve X340 fra DNU Skejby, etape 2, område 2. Trækul er subjektivt vurderet med 1-5
Xér. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget trækul. ”f”=fragmenter, ”cf.”=sandsynlig bestemmelse.
”sp”=bestemmelse til slægt, men ikke nærmere til art. Ved avnbaser viser tallet før ”~”antal avnbasefragmenter
og tallet efter antallet af avnbasehalvdele. Ved visse plantearter optræder både et tal indenfor og et tal udenfor
parentes. I disse tilfælde er planteindholdet så stort, at hele prøven ikke er gennemset. I stedet er der
analyseret en repræsentativ delprøve, hvorudfra den totale mængde planterester er udregnet. Tallene udenfor
parentes udgør således, den totale mængde analyserede planterester, mens tallene indenfor parentes udgør
den formodede totale mængde plantedele i prøven beregnet på baggrund af den analyserede delprøve. *I alt 65
ml prøvemateriale blev ikke analyseret grundet fare for kontaminering, da denne del af prøven tidligere har
været tabt på bordet. Den analyserede prøvemængde er angivet udenfor parentes.
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