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Indledning
I 2016 blev der gennemført en udgravning ved Lille Tornumgård (HBV
1466)1 vest for Rødding. Udgravningen blev forestået af arkæolog Martin
Egelund Poulsen. I forbindelse med udgravningen blev der undersøgt en
lang række anlæg i form af hustomter fra senneolitikum/ældre bronzealder
og langhuse, en firestolpebygning og en urne fra yngre bronzealder samt en
lang række affaldsgruber og kogestensgruber fra bronzealderen (figur
1)(Poulsen 2017). I forbindelse med udgravningen blev der udtaget
jordprøver til flotering og makrofossilanalyse fra en stor del af anlæggene.

Prøvebehandling
Jordprøverne blev floteret af firmaet Scanflot ved Niels Michaelsen.
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.

Det kursoriske gennemsyn
Resultatet af det efterfølgende arkæobotaniske kursoriske gennemsyn
fremgår af tabel 1.
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Figur 1. Udgravningsplan over HBV 1466, Lille Tornumgård, etape II. De grå øst-vest
orienterede rektangler markerer de seks forhistoriske huskonstruktioner. Med sort stjerne er
urnegraven markeret. De røde anlæg er kogestensgruber, mens de vinrøde er affaldsgruber
(Poulsen 2017: Illustration: S.R. Dollar/M.E. Poulsen)

Gennemsynet blev foretaget af stud.BA. Emma Klos Nielsen under
supervision af Peter Mose Jensen på Afdeling for Konservering og
Naturvidenskab, Moesgaard Museum.
Gennemsynet viste, at enkelte af prøverne (JP 1-3) indeholder så store
mængder makrofossiler, at en analyse af dem kan gennemføres.
Kornkernerne i prøverne blev bestemt til byg (Hordeum vulgare), nøgen byg
(Hordeum vulgare var. nudum), avnklædt byg (Hordeum vulgare var.
vulgare), brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp.
aestivum/Triticum turgidum ssp. durum) og emmer/spelt (Triticum
turgidum ssp. dicoccon/ Triticum aestivum ssp. spelta).
Af forkullede frø blev der erkendt bleg/fersken-pileurt (Persicaria
lapathifolia/maculosa), gåsefod (Chenopodium sp.), almindelig spergel
(Spergula arvensis), hejre (Bromus sp.), lancet vejbred (Plantago
lanceolata), knavel (Schleranthus sp.), rødknæ (Rumex acetosella), snerlepileurt (Fallopia convolvulus), græsfamilien (Poaceae) samt mulig ranunkel
(cf. Ranunculus sp.). Der er desuden erkendt skalfragmenter fra hasselnød
(Corylus avellana) i nogle af prøverne samt i prøve JP44 en forkullet
rodknold, som muligvis er fra en knoldet draphavre (Arrhenatherum elatius
var. bulbosum).
Der er i enkelte prøver fundet forslagret organisk materiale, mens
trækulsmængden i prøverne var varierende fra meget lav til høj.
På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev JP 2 og 3 udvalgt til en
arkæobotanisk analyse, idet de indeholdt et bredt udvalg af forskellige
kornsorter og frø heriblandt spergel, som er forholdsvist usædvanligt for
prøver fra bronzealderen. Desuden var ukrudtsfrøenes andel af
makrofossilerne meget høj, hvilket heller ikke ses så tit i
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Figur 2. Profiler af de to gruber fra yngre bronzealder med ensartet indhold. Til
venstre ses A157, og til højre ses A158 (Poulsen 2017)
bronzealdermaterialet. Det ville derfor være relevant at undersøge, om
sammensætningen af makrofossilerne peger fremad i tid og minder om
materiale fra ældre jernalder, eller om de er helt anderledes.

To affaldsgruber fra yngre bronzealder
JP 2 er udtaget i det øverste lag i grube A157, mens JP 3 er fra det øverste
lag i grube A158 (figur 2). Begge gruber er tolket som affaldsgruber og er
14
C-dateret til yngre bronzealder periode IV. De ligger ganske tæt på
hinanden i den sydlige side af et hus (figur 3), der dog intet har med
gruberne at gøre, da huset tilhører en ældre periode end gruberne. Til
gengæld findes der to huse ca. 23 m sydøst for gruberne, der muligvis er
samtidige med gruberne (Poulsen 2017).
JP 2 og 3 minder på mange områder om hinanden og vil derfor blive
behandlet sammen i det følgende, hvor ligheder og forskelle blandt andet
vil blive berørt.
Der skal knyttes en enkelt bemærkning til JP 3, idet hovedparten af
denne prøve blev tabt på gulvet i forbindelse med udtagningen af 14Cmateriale. Det tabte materiale blev selvfølgelig samlet op igen og lagt i en
separat beholder. De to dele af JP 3 blev analyseret hver for sig, men da der
ikke umiddelbart kunne ses nogle afvigelser mellem det tabte og ikke-tabte
materiale i makrofossil-sammensætningen, blev de slået sammen i
sammentællingen, og der skelnes således ikke mellem de to dele i
tolkningen. Det er dog muligt, at der er gået enkelte kornfragmenter
og/eller frø tabt, men det vurderes, at der er tale om så små mængder, at
det ikke vil påvirke resultaterne og tolkningerne.
Figur 3.
Affaldsgruberne A157
og A158 fra yngre
bronzealder i
sydvæggen af langhus
K4, som er ældre end
gruberne. Gruberne er
farvet vinrøde (Poulsen
2017)
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Figur 4. Forholdet
mellem frø, mulige
indsamlede arter,
aksled/avnbaser og
kornkerner i de to
prøver. Korn- og
hejrefragmenter er
omregnet, så fire
fragmenter svarer til
én hel kerne

Figur 5. Forholdet
mellem frø fra
forskellige biotoper i
de to gruber.
Bemærk at y-aksen
begynder ved 84%

Figur 6. Forholdet mellem
de tre mest almindelige
frø i de to gruber

4

Makrofossilerne
Begge prøver er domineret af frø, mens kornkerner og kornaksled/avnbaser kun udgør en mindre del af makrofossilerne (figur 4; tabel 2).
Frøene stammer i begge prøver for mere end 90 % vedkommende fra
såkaldte typiske markukrudtsarter (figur 5; tabel 2), hvilket hovedsageligt vil
sige frø fra gåsefod (Chenopodium sp.), hvoraf nogle kunne identificeres
som hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), bleg/fersken-pileurt
(Persicaria lapathifolia/maculosa), rødknæ (Rumex acetosella), almindelig
spergel (Spergula arvensis) samt for JP 3’s vedkomne hejre (Bromus
sp.)(tabel 2). Desværre var frøene fra hejre så dårligt bevaret, at det ikke
var muligt at identificere disse til underart, men en lang række af de
forskellige hejre-arter trives på blandt andet ruderater (Hansen 1993), og
det er dermed højst sandsynligt, særligt når de ses i sammenhæng med de
øvrige frø i prøven, at de i dette tilfælde også skal betragtes som
markukrudt, skønt der også er andre muligheder. Kategorien ”Blandet
økologi” skyldes, at frøene ikke kunne identificeres til underart, og det er
derfor ikke muligt at tilskrive dem sikkert til én biotop. Bleg/fersken-pileurt
er dominerende blandt frøene i begge prøverne, mens gåsefod også udgør
en forholdsvis stor andel i begge. Hejre findes i begge prøver, men er
massivt til stede i JP 3 (figur 6; tabel 2).
JP 2 indeholder kun forholdsvis få kornkerner og avnbaser/aksled.
Kernerne kan identificeres som henholdsvis emmer/spelt (Triticum
turgidum ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta)2,
brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum
turgidum ssp. durum)3 og nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum), mens
avnbaserne stammer fra emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccon) og
aksledene fra byg (Hordeum vulgare)(figur 4 og 7; tabel 2). På grund af den
lave mængde kornkerner og avnbaser/aksled kan det ikke afgøres, hvordan
forholdet mellem de forskellige kornsorter oprindeligt var.
JP 3 indeholder betydeligt flere kornkerner og avnbaser/aksled, og det
er tydeligt, at hvedesorterne er dominerende i forhold til byg (figur 8).
Blandt byggen findes både nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum) og
avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare), men forholdet mellem dem
kan ikke afgøres på baggrund af det lave antal bygkerner i prøven (tabel 2).
Hvedekernerne kan identificeres til både emmer/spelt (Triticum turgidum
ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta) og brødhvede/durumhvede
(Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum), hvor den
sidste er en lille smule dominerende blandt kernerne i forhold til
emmer/spelt (figur 7; tabel 2). Til gengæld er der ikke erkendt aksled fra
2

Der skelnes i denne rapport ikke mellem emmer og spelt. Ud fra kernerne alene er
det meget vanskeligt at skelne disse to sorter fra hinanden, da der er et betydeligt
overlap i de to sorters mål (højde, bredde, længde) (Jacomet et al. 2006)
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)
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brødhvede eller durumhvede, mens der er et højt antal af avnbaser fra
emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccon) og et mindre antal fra spelt
(Triticum aestivum ssp. spelta) samt en del, der ikke kunne identificeres
nærmere end til hvede (Triticum sp.)(figur 7; tabel 2). Denne
sammensætning af kornkerner og avnbaser/aksled antyder, at det har
været emmer og brødhvede/durumhvede, der har været de vigtige
kornsorter i forbindelse med denne prøve.

Figur 7. Forholdet
mellem de forskellige
hvedesorter i de to
gruber

Figur 8. Forholdet
mellem
kornsorterne i de
to gruber

Desuden skal det bemærkes, at der i JP 3 blev identificeret to frø fra
sæddodder (Camelina sativa), mens begge prøver indeholder
skalfragmenter fra cirka minimum to hasselnødder (Corylus avellana), og JP
2 indeholder to frø fra skovjordbær (Fragaria vesca)(tabel 2).

Tolkningen af makrofossilerne
Arkæologisk er grubernes indhold tolket som værende sekundært
deponeret i gruberne, og det så umiddelbart ud til at bestå af nedbrændte
husdele i form af forkullede grene og rødbrændte lerklumper, som kunne
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være mulige rester efter lerklinede fletværksvægge samt keramikskår,
flintaffald og dele af skubbekværne (Poulsen 2017). Denne tolkning af
grubernes indhold medfører, at makrofossilerne fra gruberne ikke
umiddelbart har forbindelse med grubernes primære funktioner. Dermed
kan makrofossilerne heller ikke bidrage til tolkningen af grubernes primære
funktioner. Det er desuden ikke muligt umiddelbart at afgøre, om
makrofossilerne kommer fra en eller flere deponeringer og dermed
repræsenterer en eller flere hændelser, men sammensætningen af
makrofossilerne kan alligevel give nogle indikationer på, hvad de
repræsenterer.
Kornet repræsenterer de dyrkede afgrøder på lokaliteten, men det er
muligt, at en eller flere af sorterne ikke har været selvstændigt dyrket, men
i stedet har været en form for ukrudt i de dyrkede kornsorter, enten fordi
de har været iblandet såsæden, eller fordi de har været dyrket på markerne
tidligere og dermed afspejler tidligere afgrøder. Ud fra mængden ser det ud
til, at i hvert fald emmer/spelt og brødhvede/durumhvede repræsenterer
de dyrkede afgrøder i prøverne, mens det er mere usikkert, om nøgen byg,
spelt og avnklædt byg også kan ses som dyrkede afgrøder i prøverne. Det er
dog ikke utænkeligt, at i hvert fald nøgen byg og spelt har været dyrket på
lokaliteten, men blot ikke er så tydeligt til stede i det begrænsede billede, vi
får af lokalitetens agerbrug, da disse to afgrøder ofte optræder i
arkæobotaniske prøver fra yngre bronzealder (Robinson 1994; 2003). Også
de to frø fra sæddodder i JP 3 kan afspejle, at denne afgrøde har været
dyrket på lokaliteten, da sæddodder også er en almindelig afgrøde i yngre
bronzealder (Robinson 1994; 2003). På grund af konteksten er det ikke
umiddelbart muligt at finde ud af, om kornet afspejler resterne efter
oplagrede afgrøder, eller om kornkernerne hører sammen med frøene og
avnbaserne/aksledene og dermed skal tolkes sammen med dem.
Som nævnt, så stammer hovedparten af frøene fra typiske
Figur 9.
Diverse
agerbrugs- og
kornrensningsprocesser
(Renfrew &
Bahn 1994)
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markukrudtsarter, som sandsynligvis er indhøstet sammen med
kornet/afgrøderne (figur 5). Før kornet kan bruges i madlavningen eller som
såsæd, bliver frøene fjernet fra kornkernerne sammen med uønskede dele
af kornet som strå, aksdele, avner og aksled ved en lang række processer
(figur 9)(Hillman 1984). Affaldet fra disse kornrensningsprocesser vil typisk
bestå af mange forskellige frø, forskellige affaldselementer fra kornet (strå,
avner, aksled osv.) samt en mindre andel af kornkerner. Der vil
sandsynligvis kun være forholdsvis få avnbaser fra de dækkede
hvedesorter4 i dette affaldsmateriale, da disse sorter sædvanligvis oplagres
som småaks, hvor kernerne stadig sidder i avnbaserne på akset. Dette gør
kernerne mere modstandsdygtige over for råd, og adskillelsen sker derfor
først umiddelbart før madlavningen (Hillman 1984). Ud fra
sammensætningen i JP 2 ser det umiddelbart ud til, at denne prøve først og
fremmest repræsenterer kornrensningsaffald, mens JP 3 måske er en mere
sammensat prøve, der muligvis afspejler flere forskellige situationer. JP 3
indeholder sandsynligvis også kornrensningsaffald repræsenteret ved
forekomsten af aksled fra byg, mulige kornstrå og en store mængde frø.
Spørgsmålet er dog, om den store mængde hejrefrø repræsenterer
kornrensningsaffald, eller om der kan være tale om indsamlede frø. Der er
tidligere fundet indikationer på, at hejre har været indsamlet blandet andet
i huset fra Teglværksvej 31 fra ældre bronzealder, hvor en prøve fra et
stolpehul indeholdt en stor mængde hejrefrø og kun meget lidt korn og få
andre frø (Andreasen 2009). Avnbaserne fra emmer, spelt og uidentificeret
hvede kan muligvis sammen med kernerne fra de samme sorter afspejle
oplagrede afgrøder, men det er mere sandsynligt, når der ses på forholdet
mellem avnbaser og kerner, at der også her er tale om kornrensningsaffald
muligvis fra den sidste håndrensning inden madlavning, da avnbaser er klart
dominerende over kerner (figur 7; tabel 2). Om hvede-kernerne fra
emmer/spelt og brødhvede/durumhvede er fra oplagrede afgrøder, eller
om der er tale om kornrensningsaffald er ikke umiddelbart til at svare på,
men de afspejler under alle omstændigheder de dyrkede afgrøder. JP 3 ser
dermed ud til først og fremmest at afspejle affald fra diverse
kornrensningsprocesser og muligvis indsamlet forråd i form af hejre og
hasselnødder samt måske oplagrede afgrøder i form af emmer/spelt og
brødhvede/durumhvede samt muligvis nøgen byg.
Affald fra kornrensningsprocesserne ser ud til på en eller anden måde i
hvert fald i perioder at have været udnyttet som ressource og dermed
indgå i den forhistoriske planteøkonomi. Kornrensningsaffald findes
forholdsvis ofte i arkæobotaniske prøver fra stolpehuller i huse fra ældre
jernalder for eksempel hus K25 og K38 fra sen førromersk jernalder fra SBM
1221, Bøgely I, etape I (Andreasen 2015). Fra samme lokalitet blev der også
udgravet ovne fra ældre jernalder, hvori der også fandtes forkullet affald fra
kornrensningsprocesserne (Andreasen 2015). De mest berømte fund af
kornrensningsaffald, som heller ikke efterlader nogen som helst tvivl om, at
affaldet indgik i økonomien, er Grauballemandens og Tollundmandens
4

De dækkede hvedesorter består af enkorn, emmer og spelt
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maveindhold, hvor det er tydeligt, at deres sidste måltid bestod af
planterester, der i høj grad minder om affald fra kornrensningsprocesserne
(Harild et al 2007; Helbæk 1950; 1958). Det ser dermed ud til, at
kornrensningsaffaldet i nogle tilfælde bevidst blev gemt og opbevaret. Det
kunne for eksempel være som nødkost (som i tilfældet med
Grauballemanden og Tollundmanden), dyrefoder, optændingsmateriale
eller noget helt fjerde. Denne udnyttelse af kornrensningsaffaldet ses
tydeligt i ældre jernalder, men er usædvanlig i de andre forhistoriske
perioder. Der er dog muligvis et fund af oplagret kornrensningsaffald fra
hus IV fra Bdr. Gram fra ældre bronzealder (Robinson 2000).
Sammensætningen af frøene fra kornrensningsaffaldet fra ældre jernalder
og de to prøver fra Lille Tornumgård, etape II minder meget om hinanden,
da der stort set er tale om samme arter – dog ses det høje antal af hejrefrø
som regel ikke i prøverne fra ældre jernalder. At der er et højt antal af disse
frø i JP 3 kan dog forklares med, at de her udgør resterne af indsamlede frø
og ikke er en del af kornrensningsaffaldet.
I og med at makrofossilerne fra JP 2 og 3 er fra affaldsgruber, er det
meget svært med sikkerhed at vide, om frøene m.m. har været oplagret,
inden de blev smidt ud, eller om kornrensningsaffaldet blev kasseret
umiddelbart efter rensningen. Hvis der har været en oplagring af affaldet,
vil det være et meget tidligt eksempel på denne praksis og dermed pege
fremad i tid.
Almindelig spergel er en meget almindeligt udbredt art i prøverne fra
ældre jernalder (Jensen & Andreasen 2011), mens den kun forekommer
fåtalligt i prøver fra ældre perioder af dansk forhistorie. I JP 2 og 3 udgør
almindelig spergel henholdsvis ca. 8 og 4 % af frøene (tabel 2). Spergel er
dermed ikke en af de dominerende frø-arter i disse prøver, men er dog
alligevel forholdsvis stærkt repræsenteret. Dermed peger disse frø også
frem mod forholdene i ældre jernalder, hvor spergel tilsyneladende bliver
mere udbredt på markerne og dermed i de arkæobotaniske prøver.

Opsamling
Umiddelbart ser JP 2 og 3 ud til først og fremmest at afspejle affald fra
kornrensningsprocesser. Det er muligt, at affaldet har været oplagret og
udnyttet som ressource som en del af strategien i forbindelse med
planteøkonomien, som det kendes fra fund fra ældre jernalder - blandt
andet fra nogle af moseligene. I givet fald vil det være et meget tidligt
eksempel på denne strategi, men på grund af fundkonteksterne er det
umuligt at være helt sikker, da det også blot kan være kasseret affald
umiddelbart efter kornrensningen. Det skal nævnes, at der stadig kun er
udført få arkæobotaniske analyser på yngre bronzealdermateriale, hvilket
måske også kan være med til at forklare de manglende fund af oplagret
kornrensningsaffald.
At ikke-dyrkede planter indgik i planteøkonomien på lokaliteten ses
muligvis også i den store mængde hejrefrø, der er identificeret i JP 3. Der er
klare indikationer på, at denne art har været indsamlet i ældre bronzealder
(Andreasen 2009), og der er historiske kilder, der viser, at hejre også blev
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udnyttet i historisk tid (Brøndegaard 1978). Det er dermed meget muligt, at
den store mængde hejrefrø i JP 3 er resterne efter et indsamlet lager af
hejre. I tilknytning til dette skal også nævnes, at hejrefrø er næsten lige så
store som kornkerner og er fra samme familie, hvorfor det giver god ræson
at udnytte denne fødekilde også.
Ud over hejrefrøene er der kun svage spor efter indsamling i form af
enkelte skalfragmenter fra hasselnødder og frø fra skov-jordbær.
Ud fra disse to makrofossilprøver fra affaldsgruber er det ikke muligt at
få et fuldt overblik over de dyrkede sorter og planteøkonomien på
lokaliteten i yngre bronzealder. Det ser dog ud til, at i hvert fald emmer,
brødhvede/durumhvede samt muligvis også nøgen byg, spelt og sæddodder
har været dyrket på lokaliteten.
Den arkæobotaniske analyse af de to prøver fra affaldsgruberne fra Lille
Tornumgård, etape II viser dermed, at der på lokaliteten i yngre
bronzealder var en bred planteøkonomisk strategi, hvor der blev satset på
et bredt spekter af tilgængelige plante-ressourcer i form af agerbrug,
indsamling samt udnyttelse af hvad vi i dag vil kalde affaldsprodukter, men
som sandsynligvis havde en nytteværdi i dele af forhistorien. Alle
tilgængelige ressourcer bliver dermed sandsynligvis udnyttet for at skabe
mest mulig sikkerhed og overskud i samfundet, der har eksisteret på
lokaliteten i yngre bronzealder.
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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)
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)
Triticum aestivum spp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum L.
Brødhvede/Durumhvede
Triticum aestivum ssp. spelta L. Spelt
Triticum turgidum spp. dicoccum L. Emmer

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 juliseptember. 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)
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)
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
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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)

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 lapathifolium. 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 800850 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 Kurvblomstfamilien
Avena sp. Havre
Bromus sp. Hejre
Carex sp. Star
Caryopfyllaceae Nellikefamilien
Cerealia Korn
Chenopodium sp. Gåsefod
Fabaceae Ærteblomstfamilien.
Poaceae Græsfamilien
Scleranthus sp. Knavel
Trifolium sp. Kløver
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Egnet til Egnet til
JP.
makrofossil- vedC14
Nr.
analyse analyse
1

EVT.

NEJ

JA

2

EVT.

EVT.

JA

3
4
5
6

JA
NEJ
NEJ
NEJ

7
8

Korn

Frø

34~102+70f~210f 56~168+5f~15f

9~108+1f~12f

Trækul

XXX

54~648+4f~48f

XXXX

NEJ
JA
NEJ
NEJ

JA 85~850+22f~220f 63~630+3f~30f
EVT.
0
1~13
JA
1
0
EVT.
0
0

XXX
XXXX
X
XXX

NEJ
NEJ

NEJ
NEJ

EVT.*
EVT.

0
0

0
0

XX
XX

9
10
11
12

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

NEJ*
EVT.
EVT.
EVT.

0
0
0
0

0
1
0
0

XX
XX
XX
XX

13
14
15
16
17

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

EVT.
NEJ
EVT.
EVT.
NEJ

0
0
0
0
0

2
0
0
0
0

XX
X
XXX
XX
X

18

NEJ

NEJ

EVT.

0

8~16

XXX

19
20

NEJ
NEJ

NEJ
NEJ

EVT.
EVT.

1~3
0

3~9
0

XXX
XXX

21
22
23
24
25

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

EVT.
EVT.
EVT.
EVT.
JA

0
0
0
0
1~2

2
0
2
2
0

XX
XX
XX
XX
XXX

26

NEJ

NEJ

JA

10+20f

6

XX

27

NEJ

NEJ

EVT.

1f~2f

7~14

XXX

28
29

NEJ
NEJ

NEJ
NEJ

JA
EVT.

7+3f
0

20
1~2

XX
XXX

30

NEJ

NEJ

JA

1

22

XX

31
32
33
34
35
36
37

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

NEJ
NEJ
NEJ
EVT.
NEJ
NEJ
NEJ

JA
EVT.
NEJ
EVT.
EVT.
EVT.
EVT.

2+2f
0
0
0
0
0
0

7
2
0
0
0
0
0

XX
XX
X
XXXX
XX
XX
XXX

Kommentarer
Persicaria maculosa/lapathifolia, Chenopodium
sp., hejre, cf. havre, nøgen byg, avnklædt byg.
Persicaria maculosa/lapathifolia, Chenopodium
sp., Spergula arvensis, Schleranthus, corylus
avellana, brødhvede, byg, cf. nøgen byg, hejre.
Persicaria maculosa/lapathifolia, Chenopodium
sp., Spergula arvensis, Poaceae, Plantago
lanceolata, Corylus avellana, hejre, byg, cf.
nøgen byg, cf. brødhvede.
Hejre.
Mange recente rødder.
*Evt. et stykke trækul, som er store nok til en
C14 datering.
Mange recente rødder. *Evt. ikke nok til en
datering.
Lyngstængel. Blomsterknop.

Persicaria maculosa/lapathifolia, Rumex
acetosella.

Slagge. Persicaria maculosa/lapathifolia,
Fallopia convolvulus, Chenopodium sp., Corylus
avellana.
Slagge. Corylus avellana, Chenopodium sp..
*Evt. ikke nok til en datering.
Persicaria maculosa/lapathifolia, Corylus
avellana.
cf. Rumex acetosella.
Persicaria maculosa/lapathifolia
Frøkapsel. cf. hejre/byg.
Persicaria maculosa/lapathifolia, cf. Rumex
acetosella, Chenopodium sp., Hejre, Byg,
Emmer/Spelt.
Corylus avellana, Chenopodium sp., Rumex
acetosella, Persicaria maculosa/lapathifolia,
Poaceae.
Mange recent rødder. Persicaria
maculosa/lapathifolia, Fallopia convolvulus,
Hejre, cf. Byg.
Persicaria maculosa/lapathifolia
Corylus avellana, Persicaria
maculosa/lapathifolia, Chenopodium sp.,
Rumex acetosella, Byg.
Persicaria maculosa/lapathifolia, Chenopodium
sp.
Persicaria maculosa/lapathifolia.
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38
39

NEJ
NEJ

NEJ
NEJ

EVT.
EVT.

0
0

2
0

XX
XX

40

NEJ

NEJ

EVT.

0

25+3f

XX

41

NEJ

NEJ

EVT.*

2f

1

XX

42

NEJ

NEJ

EVT.*

1f~2f

4

XX

43

NEJ

NEJ

EVT.

0

4

XX

44
45
46
47

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

EVT.*
EVT.
EVT.
EVT.

1+1f
0
0
0

4
1
2~4
0

XX
XX
XXX
XXX

Persicaria maculosa/lapathifolia.
Mange recente rødder.
Persicaria maculosa/lapathifolia, Chenopodium
sp.
cf. Ranunculus sp. *Evt. nok til en C14 datering,
hvis fragmenterne ligges sammen.
Poaceae, Chenopodium sp. *Evt. nok trækul til
en datering, hvis ikke fragmentet er stort nok.
Slagge. cf. Persicaria maculosa/lapathifolia, cf.
Spergula arvensis.
Persicaria maculosa/lapathifolia, Rumex
acetosella. Rodknold, cf. Arrhenatherum elatius
var. bulbosum. *Evt. nok til en datering.
Persicaria maculosa/lapathifolia.
Lyngstængel.

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn af prøverne fra HBV 1466, Lille Tornumgård, etape II.
Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 Xér. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget trækul
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JP-nr.
Færdig prøve (ml)
Oprindelig jordprøve (liter)
Cerealia indet
Cerealia indet (fragment)
Cerealia aksled (antal/antal led)
cf. Cerealia strå
Avena sp.
Camelina sativa
Hordeum vulgare var. nudum
Hordeum vulgare var. vulgare
Hordeum vulgare
Hordeum vulgare
aksled/avnbase (antal/antal led)
Triticum aestivum ssp.
aestivum/ turgidum ssp. durum
Triticum turgidum ssp.
dicoccon/ aestivum ssp. spelta
Triticum sp.
Triticum aestivum ssp. spelta
avnbase (antal/svarende til
antal kornkerner)
Triticum turgidum ssp. dicoccon
avnbase (antal/svarende til
antal kornkerner)
Triticum sp. avnbase
(antal/svarende til antal
kornkerner)
Corylus avellana (skal-fragment)
Fragaria vesca
Asteraceae
Bromus sp.
Bromus sp. (fragment)
Carex sp.
Caryophyllaceae
Chenopodium album
Chenopodium sp.
Fabaceae
Fallopia convolvulus
Persicaria lapathifolia/maculosa
Plantago lanceolata
Poaceae
Polygonum aviculare
Rumex acetosella
Scleranthus sp.
Solanum nigrum
Spergula arvensis
Trifolium sp.
Indet
Mineralsk slagge
Trækul (X-XXXXX)

Bemærkninger

2
75
5
1
55

2

2
4
1
1

10/10

26/26

JP-nr.
Færdig prøve (ml)
Oprindelig jordprøve (liter)
Korn ubestemmeligt
Korn ubestemmeligt (fragment)
Korn aksled
Mulig kornstrå
Havre
Sæddodder
Nøgen byg
Avnklædt byg
Byg
Byg aksled/avnbase (antal/antal
led)

3

48

Brødhvede/durumhvede

3
4

33
17

Emmer/spelt
Hvede

12/15

Spelt avnbase (antal/svarende til
antal kornkerner)

71/82

Emmer avnbase (antal/svarende
til antal kornkerner)

1
1
5

10/10

19 (1-2 hele)
2
2
13

4
8
74
3
5
532
3
14
2
39
1
1
63
4
53
159
xxxx

Flere
forkullede
småkviste

3
60
5
2
101
9/10
10

59/66
16 (1-2 hele)
3
303
314
2
2
23
112
2
8
428
7
15
35

43
9
52
62
xxx
55 ml røg på gulvet og blev genopsamlet, dermed kan der
muligvis mangle en meget lille del af materiale i form af frø og
kornfragmenter. Det vurderes dog, at der er tale om så få, at
det ikke har en betydning for tolkningen. Ligeledes er der
heller ikke forskel på materialet i de to dele ud over, at det
tabte var en smule mere beskidt. Kornfragmenter er kun
udsorteret fra >2 mm-fraktionen, da der ikke kunne skelnes
sikkert mellem korn- og hejrefragmenter i de øvrige. Fra <1
mm-fraktionerne er der ikke udsorteret mineralsk slagge og
frøfragmenter

Hvede avnbase (antal/svarende
til antal kornkerner)
Hasselnøddeskaller
Skovjordbær
Kurvblomstfamilien
Hejre
Hejre (fragment)
Star
Nellikefamilien
Hvidmelet gåsefod
Gåsefod
Ærteblomstfamilien
Snerle-pileurt
Bleg/Fersken-pileurt
Lancet-vejbred
Græsfamilien
Vejpileurt
Rødknæ
Knavel
Sort natskygge
Spergel
Kløver
Ubestemmelig
Mineralsk slagge
Trækul (X-XXXXX)

Bemærkninger

Tabel 2. De analyserede makrofossiler fra HBV 1466, Lille Tornumgård, etape II. Trækul er subjektivt vurderet med 1-5
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Xér. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget trækul
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