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Indledning 

I 2016 blev der gennemført en udgravning ved Kildegård (KNV 00333-03)1 

sydøst for Næstved. Udgravningen blev forestået af arkæolog Pernille 

Rohde Sloth. I forbindelse med udgravningen blev der undersøgt en lang 

række anlæg i form af hustomter, gruber, kogegruber og hegnsforløb fra 

bronzealderen, jernalderen og middelalder/renæssance. I forbindelse med 

udgravningen blev der udtaget jordprøver til flotering og 

makrofossilanalyse m.m. 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. 

Gennemsynet blev foretaget af cand.mag. Mads Bakken Thastrup på 

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum. Det 

viste, at enkelte af prøverne indeholdt store mængder makrofossiler. 

Kornkernerne i prøverne kunne identificeres som byg (Hordeum vulgare) i 

form af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare), havre (Avena sp.), 

rug (Secale cereale ssp. cereale) og hvede (Triticum sp.) i form af 

                                                           
1 KNV 00333-03, Kildegård (FHM 4296/2213). Rønnebæk sogn, Hammer herred, 

Region Sjælland. Sted nr. 050408-46. UTM: 677.464/ 6.120.376 Zone 32 
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emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. 

spelta) og brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp. 

aestivum/Triticum turgidum ssp. durum). 

Af andre dyrkede arter blev fundet boghvede (Fagopyrum esculentum). 

Forkullede frø blev der erkendt i form af bleg/fersken-pileurt (Persicaria 

lapathifolia/maculosa), rødknæ (Rumex acetosella), gåsefod (Chenopodium 

sp.), snerre (Galium sp.), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), klinte 

(Agrostemma githago), star (Carex sp.), græs-familien (Poaceae) og 

rundskulpe (Neslia paniculata) 

Flere af prøverne indeholdt brændte og ubrændte knoglefragmenter, 

sneglehuse og forslagget materiale.  

Trækulsmængden i prøverne var varierende fra meget lav til høj. 

Det kursoriske gennemsyn viste, at de tre fundrige prøver stammede fra 

samme hus K7, der er dateret til 1400-tallet. Det blev derfor besluttet at 

lave en arkæobotanisk analyse af samtlige prøver fra huset for at få et 

indblik i periodens afgrøder og agerbrug, hvilket også vil give en sjælden 

mulighed for at få en kildekritisk tilgang til de skriftlige kilder om periodens 

agerbrug. Endelig kan en analyse af samtlige prøver fra huset måske give et 

indblik i huset indretning. 

1400-tals huset 

Huset er dateret ved hjælp af 14C-dateringer på kornkerner fra tre af husets 

stolpehuller (figur 1). To af dateringerne giver en datering til 1400-tallet, 

mens den sidste har en noget bredere datering til mellem 1400-1600-tallet, 

dog med størst sandsynlighed i 1400-tallet eller begyndelsen af 1500-tallet. 

Dermed virker en datering af huset til 1400-tallet som den mest sandsynlige 

datering. 

De arkæobotaniske prøver fra huset er fordelt med tre fra vægstolper i 

husets østende, tre fra vægstolper i husets vestende samt en fra en indre 

støtte-/ruminddelingsstolpe i husets vestlige del (figur 2). 

Huset blev under udgravningen ikke entydigt tolket som en brandtomt, 

men i makrofossilprøverne blev der fundet en del mineralsk slagge samt 

såkaldt ”opvarmet, deformeret organisk materiale” (tabel 2), som dækker 

over organisk materiale, der har været udsat for så høje temperaturer, at 

det er omdannet til en form for slagge, hvor det ikke kan afgøres, om der 

f.eks. er tale om træ eller kornkerner. Disse to fundkategorier viser dermed,  

Prøvenr. KNV Prøvenr. Poznan Alder (år ukal. BP) Alder (år kal e.Kr., 2σ) 

KNV00333_P74 Poz-96064 450 ± 30 1415 - 1479 (95,4%) 

KNV00333_P75 Poz-96065 385 ± 30 

1442 - 1524 (65.6%)  
1559 - 1564 (1.1%)  
1569 - 1631 (28.6%)  

KNV00333_P76 Poz-96070 445 ± 30 1416 - 1486 (95,4%) 

  
Figur 1. KNV 00333-03, Kildegård, 14C-dateringer af tre af de undersøgte 

stolpehuller 
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at der er sket en kraftig opvarmning i hele huset, da en eller begge typer er 

fundet i alle prøverne på nær P72 (tabel 2). Desuden er der fundet 

forholdsvis store mængder trækul i alle prøverne. Alt dette peger i retning 

af, at huset er en brandtomt, men om der er tale om en uheldsbrand eller 

en intentionel brand, hvor huset er nedbrændt med vilje for at rydde det, 

kan ikke umiddelbart ses. En afbrænding af huset, hvad enten den er 

intentionel eller ej, antydes også af det faktum, at der er fundet 

makrofossiler i alle prøverne i huset. Det ser dermed ikke ud til, at 

dannelsen af makrofossiler og trækul er afhængig af ildsteder, men at det 

fortrinsvis er sket som et øjebliksbillede af, hvad huset indeholdt, da det 

brændte. Øjebliksbilledet skal dog ikke ses som en fuldstændig afspejling af 

planteøkonomien generelt. For det første kan nogle afgrøder/indsamlede 

planter være opbevaret et andet sted, og for det andet er der, som sagt, 

tale om et øjebliksbillede, så nogle arter kan være under-

/overrepræsenteret alt efter tid på året. Endelig hvis der er tale om en 

intentionel brandtomt, er huset formodentligt ryddet inden afbrænding, og 

oplagrede afgrøder vil være fjernet. Dermed vil makrofossilerne 

sandsynligvis afspejle rester, der er tabt på gulvet, eller som ikke blev 

fjernet i forbindelse med rydningen.  

Makrofossilerne 

Blandt makrofossilerne i huset generelt er kornkerner den dominerende 

type, men der er også fundet aksled/avnbaser fra korn, andre mulige 

afgrøder i form af boghvede (Fagopyrum esculentum), vikke/ært 

(Vicia/Pisum sp.), hør (Linum usitatissimum) og sæddodder (Camelina 

sativa), mulige indsamlede arter i form af fragmenter af hasselnøddeskaller 

(Corylus avellana) samt diverse frø (figur 32; tabel 2). 

                                                           
2 I figuren er aksled/avnbaser omregnet til det antal kerner, de svarer til. For 

uidentificerede aksled/avnbaser er brugt en omregningsfaktor på 2,5, da det ikke 

vides, om der er tale om byg eller rug, mens bygaksled er ganget med 3, da der er 

tale om 6-radet byg, og brødhvede er ganget med 3,5, da der ofte er 3-4 kerner pr. 

hvedeaksled. Desuden er kornfragmenter omregnet, så fire fragmenter svarer til 1 

en hel kerne. Hasselnødder er omregnet til en pr. prøve 

 

Figur 2. Hus K7 fra 

1400-tallet fra KNV 

00333-03, Kildegård. 

Den sorte streg over 

huset svarer til ca. 10 

meter (Plan: Museum 

Sydøstdanmark) 
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De dyrkede sorter 

De nærmere identificerede kornkerner er helt dominerede af avnklædt byg 

(Hordeum vulgare var. vulgare) (figur 4; tabel 2), mens der også er 

identificeret rug (Secale cereale ssp. cereale), brødhvede/durumhvede 

(Triticum aestivum/Triticum durum)3, nøgen byg (Hordeum vulgare var. 

nudum) og havre (Avena sp.)4. I P71 er der fundet aksled fra brødhvede 

(Triticum aestivum ssp. aestivum), som viser, at de få hvedekerner i 

prøverne sandsynligvis stammer fra brødhvede. 

Både når der ses på den generelle mængde og fordelingen i huset af de 

forskellige kornsorter og andre mulige dyrkede afgrøder (figur 5 & 6), er der 

ingen tvivl om, at avnklædt byg har været en vigtig, dyrket afgrøde. Det er 

mere vanskeligt med sikkerhed at tolke de øvrige sorters betydning, da de 

findes i forholdsvist lavt antal generelt og kun fåtalligt i de enkelte prøver 

(tabel 2), hvilket betyder, at der er flere mulige tolkninger af dem. For det 

                                                           
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 Ud fra kernerne alene er det ikke muligt at skelne mellem ukrudtsarten flyve-havre 

og dyrket havre 

Figur 3. Forholdet 

mellem kornkerner, 

aksled/avnbaser, andre 

mulige afgrøder, 

indsamlede arter og frø i 

hus K7 (se desuden note 

2) 

Figur 4. Forholdet 

mellem de forskellige 

kornsorter i hus K7 (se 

desuden note 2) 
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første kan de være en form for ukrudtsindslag i bygafgrøden – enten som 

en forurening i såsæden eller som en afgrøde, der tidligere har været dyrket 

på marken, og hvor rester stadig gror på marken. Alternativt kan de være 

selvstændigt dyrkede afgrøder, der enten ikke har været dyrket i samme 

grad som avnklædt byg, eller de har af forskellige årsager ikke været så 

stærkt repræsenteret i huset, da det brændte.  

Hvis der sammenlignes med, hvad der vides om periodens afgrøder ud 

fra skriftlige kilder og fund, så er byg5, havre og rug de vigtigste afgrøder 

(Liebgott 2004, s. 22). Hvede blev tilsyneladende kun dyrket i mindre 

omfang til bagning af brød, som blev serveret i mindre mængder til 

specielle lejligheder som helligdage og fester (Kjersgaard 1978, s. 33, 129-

130)6. Hør blev dyrket i mindre omfang som tekstilplante (Liebgott 2004, s. 

                                                           
5 Det må formodes, at der tales om avnklædt byg, hvis ikke andet er nævnt i 

reference 
6 Det nævnes ikke af Kjersgaard, hvilken type hvede der er tale om, men der 

er formodentligt tale om brødhvede 

Figur 5. Fordelingen af kornkerner, aksled/avnbaser, andre mulige 

afgrøder, indsamlede arter og frø i hus K7 (se desuden note 2) 

 

Figur 6. Fordelingen af de forskellige kornsorter i hus K7 (se desuden note 2) 
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29), mens boghvede var almindeligt dyrket i visse dele af landet, men dens 

mere præcise betydning indenfor agerbruget er ikke helt klar (Brøndegaard 

1979). Ærter er blevet dyrket i Danmark i hvert fald siden jernalderen 

(Robinson 1994), men deres betydning er ikke tydelig, da de ofte vil være 

underrepræsenterede i materialet, da de ofte vil ødelægges, når de 

kommer i kontakt med ild (Wilson 1984). Det er dermed meget muligt, at 

de få kerner/frø fra rug, havre, brødhvede, hør, boghvede og ærter/vikke 

alle er de sidste svage spor efter afgrøder, der også har været dyrket på 

lokaliteten i 1400-tallet. Til gengæld er det sandsynligt, at de fem kerner fra 

nøgen byg er et ukrudtsindslag i en af de øvrige afgrøder, da nøgen bygs 

betydning generelt er stort set forsvundet senest i vikingetiden. Det enlige 

frø fra sæddodder i P76 bør nok også opfattes som et ukrudtsindslag i 

hørmarken, da sæddodder ofte er tilknyttet hør som ukrudt (se 

plantebeskrivelsen), og da dyrkningen af sæddodder er for nedadgående 

allerede i romersk jernalder (Robinson 1994). 

En del af bygkernerne er spirede, ligesom der er fundet en del ”løse” 

spirer. Disse spirede kerner kan forklares på flere måder. Den ene er, at 

kernerne er spiret ved et uheld enten under oplagringen, eller hvis de blev 

spildt. En anden forklaring kan være, at spiringen er sket i forbindelse med 

maltningen af kornet i ølbrygningsprocessen. Ifølge skriftlige kilder blev en 

meget stor andel af byghøsten brugt til ølbrygning (Kjersgaard 1978, s. 33), 

og det er dermed også meget sandsynligt, at det har fundet sted på 

lokaliteten. Om de spirede kerner repræsenterer ølbrygning er dog svært 

med sikkerhed at sige. 

Generelt indeholder prøverne procentmæssigt kun forholdsvis få 

aksled/avnbaser (figur 5), som sandsynligvis skyldes, at kornet ikke er blevet 

helt renset for tærskeaffald før oplagringen, og ikke at kornet blev oplagret 

på aksene. Kun P76 indeholder en forholdsvis stor andel af aksled, da disse 

udgør cirka 1/3 af makrofossiler, hvilket er det samme som henholdsvis 

kornkerner og frø (figur 5). Det er samtidigt den eneste prøve, hvori der er 

observeret mulige kornstrå (tabel 2). Denne sammensætning af stort set 

lige dele aksdele, kornkerner og frø samt mulige kornstrå kunne måske 

pege i retning af, at der enten er tale om helt urenset tærsket korn eller 

alternativt utærskede kornneg.  

Indsamling 

De eneste umiddelbare spor efter indsamlede fødeplanter er enkelte 

skalfragmenter fra hasselnødder i P73 og P75. Om disse skaller er samtidige 

med 1400-tals huset er dog usikkert, da det erfaringsmæssigt har vist sig, at 

ligegyldig hvilken tidsmæssig kontekst enkelte skaller fra hasselnødder 

kommer fra, så bliver de oftest 14C-dateret til neolitikum. Kun når der findes 

større mængder hasselnøddeskaller i samme prøve, kan det med stor 

sandsynlighed siges, at de er samtidige med konteksten uden at få dem 14C-

dateret. 
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Frøene 

Hovedparten af de frø, der kan tilskrives en biotop, stammer fra såkaldte 

typiske markukrudtsplanter, som f.eks. hvidmelet gåsefod (Chenopodium 

album), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), rundskulpe (Neslia 

paniculata), bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), rødknæ 

(Rumex acetosella), sort natskygge (Solanum nigrum) og almindelig spergel 

(Spergula arvensis)(figur 7; tabel 2). Disse arter findes, som nævnt, ofte som 

markukrudt, men kan også findes på ruderater. Den mest sandsynlige 

forklaring på disse frø i prøverne er, at planterne voksede på markerne 

sammen med kornet og i forbindelse med høsten blev høstet sammen med 

det. I forbindelse med diverse kornrensningsprocesser bliver hovedparten 

af tærskeaffaldet som aksdele og frø sorteret fra (figur 8), men i landbrug 

uden maskiner vil den sidste tidskrævende håndrensning ofte ske løbende, 

efterhånden som kornet skal bruges (Hillman 1984). Dermed vil der som 

regel findes en smule ukrudtsfrø iblandet det oplagrede korn. 

En mindre andel af frøene stammer fra planter, der forbindes med 

vådbundsområder som star (Carex sp.), sumpgræs (Eleocharis sp.) og gul 

frøstjerne (Thalictrum flavum)(figur 7; tabel 2). Disse stammer højst 

sandsynligt ikke fra kornmarkerne, selvom datidens marker sandsynligvis 

var langt mere varierede end nutidens marker, men disse arter foretrækker 

som regel så våd bund, at det er tvivlsomt, om korn har kunnet vokse 

samme sted. Til gengæld er det muligt, at de eventuelt sammen med det 

forholdsvist store antal græsfrø kan afspejle hø eller alternativt dyre-

afføring fra græsædende dyr som kvæg eller får. 

Figur 7. Fordelingen af de forskellige frø fordelt på økologi i hus K7 
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Andre fund 

I godt halvdelen af prøverne blev der også fundet knoglefragmenter 

og/eller små knogler (tabel 2). Enkelte af disse knogler stammer fra fisk, 

mens andre sandsynligvis er fra små gnavere (mus, muldvarp eller 

lignende). Det er ikke muligt umiddelbart at se, om knoglerne fra 

smågnaverne er samtidige med huset eller stammer fra bioturbation. Til 

gengæld er det meget muligt, at fiskeknoglerne kan knyttes til huset. Måske 

har der været opbevaret fisk (tørret, saltet eller lignende) i huset? En 

identifikation af fiskebenene vil muligvis hjælpe med denne tolkning, men 

den vil dog hvile på et statistisk usikkert grundlag, da der er tale om ganske 

få knogler. 

I P72 og P73 er der fundet såkaldte galhvepseæbler/galæbler, som er 

galhvepses æg (tabel 2). De er højst sandsynligt kommet tilfældigt ind i 

huset sammen med blade eller lignende, hvilket også antydes af, at de 

findes i henholdsvis P72 og P73, som ligger i hver sin ende af huset (figur 2). 

Det er dog interessant, at netop galhvepseæbler igennem store dele af 

middelalderen og helt op i begyndelsen af 1900-tallet blev brugt ved 

fremstilling af blæk (jerngallusblæk) – dog blev den syriske variant af 

galhvepseæbler foretrukket (Blangstrup 1915 – opslag: blæk; wikipedia – 

opslag: jerngallusblæk). 

Huset og makrofossilerne 

Umiddelbart ser der ud til at være foregået flere forskellige begivenheder i 

huset, men om de er sket samtidigt eller af flere forskellige omgange er 

svært at sige med sikkerhed. Det er dog højst sandsynligt, at 

makrofossilerne kan afspejle begivenheder, der ikke er sket helt samtidigt, 

 

Figur 8. Diverse agerbrugs- og kornrensnings-processer 

(Renfrew & Bahn 1994) 
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men derimod afspejler forskellige aktiviteter i husets brugsperiode og 

muligvis i forbindelse med en eventuel rydning. 

Først og fremmest ser der ud til at have været lagre af avnklædt byg i 

husets sydøstlige del i form af P75 og P76 samt muligvis omkring P74 midt i 

husets vestlige ende, hvor der er forholdsvis store koncentrationer af korn, 

som fortrinsvis kan identificeres som avnklædt byg (figur 5 & 6). Det er også 

i disse lagre/koncentrationer, at det spirede korn findes (tabel 2). 

Spørgsmålet er dermed, om der er tale om rester efter egentlige lagre af 

byg, eller om der kan være tale om maltning af byggen til ølbrygning? I alle 

tre prøver er der fundet ukrudtsfrø blandt andet fra typisk markukrudt, som 

sandsynligvis har været tæt knyttet til kornet, ligesom P75 og P76 begge 

indeholder tærskeaffald i form af aksled. Dette taler dog ikke imod, at 

kornet kan have været brugt til ølbrygning, da frø m.m. sagtens kan 

forekomme i korn brugt til maltning (Grabowski 2014). Umiddelbart virker 

tolkningen af byggen som maltet byg dog ikke så sandsynlig. For det første, 

så skulle maltningen have foregået i store dele af huset, eller processen 

være foregået forskellige steder i huset til forskellige tider, da spiret korn er 

fundet i begge ender af huset. På den baggrund virker det mere sandsynligt, 

at der er tale om en tilfældig spiring. Desuden skal P76, som tidligere 

nævnt, måske tolkes som rester efter oplagrede neg af byg, hvilket 

stemmer dårligt overens med en tolkning af maltning. Heller ikke 

tolkningen af P76 som værende urenset tærsket byg stemmer særligt godt 

med tanken om maltning. Dermed ser det ud til, at de forkullede bygkerner 

i P74-P76 kan ses som rester efter oplagret avnklædt byg, selvom 

tolkningen som maltet byg i forbindelse med ølbrygning ikke kan helt 

afvises. 

Hvor de øvrige sandsynlige dyrkede sorter havre, brødhvede, rug, 

boghvede og hør samt muligvis ært har været oplagret i huset er umuligt at 

sige, da de kun forekommer fåtalligt og forholdsvis spredt i huset. Dog er 

det muligt, at hør har været at finde i nærheden af P76. Men forekomsten 

af disse sorter i huset antyder dog, at de har været oplagret her på et 

tidspunkt eventuelt i mindre mængder. 

Med hensyn til frøene fra vådbundsplanter så findes de fortrinsvis i 

husets sydøstlige del (figur 7). Spørgsmålet er, om de repræsenterer rester 

efter hø, opstaldning eller muligvis indsamlet dyregødning? I princippet er 

alle tre forslag lige sandsynlige ud fra makrofossilerne, da hø og 

ekskrementer fra græsædende dyr som ko og får/ged ofte vil have mere 

eller mindre det samme indehold af planter. Hvis der ses på det i den 

arkæologiske sammenhæng, er der dog mest, der taler for enten hø eller 

indsamlet dyregødning, da resten af makrofossilerne i huset peger i retning 

af oplagring af afgrøder. Dermed er det ikke så sandsynligt, at huset også 

skulle have indeholdt en stald – særligt ikke i det område, hvor den største 

sandsynlighed for et lager netop findes. Staldteorien kan dog ikke helt 

afvises. For det første er det muligt, at kornet har været opbevaret på et 

eventuelt loft i bygningen eller hængt op i sække under taget. For det andet 

er det muligt, at der ikke har været et tidsmæssigt sammenfald i brugen af 

området som henholdsvis oplagring og stald. Arkæologisk er der ikke spor 
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efter båseskillerum, hvilket måske også taler imod staldteorien, men på den 

anden side, så er båseskillerum sjældent bevaret i området (mundtlig 

meddelelse Pernille Rohde Sloth). 

Opsamling 

Makrofossilerne m.m. i huset antyder ud fra sammensætningen og 

fordelingen, at bygningen har været brugt til opbevaring af afgrøder samt 

muligvis hø/dyregødning og fisk. Oplagringen er tydeligst i det sydøstlige 

hjørne samt midt i den vestlige del, men hele bygningen kan sagtens være 

til det formål – måske har noget af det opbevarede materiale ikke været 

organisk eller er på anden vis usynlig i prøvematerialet. 

Indholdet i prøverne er meget ens, om end mængden varierer i de 

forskellige prøver og husets forskellige områder (figur 5-7). Dermed ser der 

ikke ud til at være de store variationer i funktion i bygningen. Den 

vedanatomiske analyse antydede, at der muligvis kunne være en forskel i 

brugen af henholdsvis øst- og vest-enden af huset, da der var en lille forskel 

i vedsammensætningen (Out 2018). Denne eventuelle forskel kan dog ikke 

umiddelbart ses i det arkæobotaniske materiale. 
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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) 

Fagopyrum esculentum Almindelig Boghvede. 30-60 cm (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. Almindelig Rug. Højde 50-150 cm. Højden har 

ændret sig på grund af avling, se f.eks. Tvengsberg 1995. (Hansen 1993) 

Triticum aestivum spp. aestivum L. Brødhvede 

Triticum aestivum/Triticum durum L. Brødhvede/Durumhvede 

Identificerede planter 

Agrostemma githago L. Klinte. 30-90 cm høj (40-80 cm), omkring 200 frø pr. 

plante. Blomstring og frømodning juni-august. Hovedsagelig vinterannuel, 

findes i visse egne af Jylland i vårsæd. Tidligere en meget frygtet 

ukrudtsplante i vintersæden. Må ikke bruges til opfodring, da planten er 

meget giftig. Klinte stiller større fordringer til jordens kvalitet end rugen, og 

i dårlig, sandet, fugtig jord trives den ikke. Agerjord, ruderater. Medtaget 

fordi Klinte har været anvendt som indikator for vinterannuelle afgrøder. 

(Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 

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) 

Neslia paniculata L. Rundskulpe. 15-60 cm. Blomstrer juni-juli. Åben, 

næringsrig bund på agerjord og ruderater (Mossberg & Stenberg 2005) 

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. 
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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 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) 

Thalictrum flavum L. Gul Frøstjerne. 30-90 cm. Blomstrer juli. Næringsrig, 

fugtig bund, rørsump, dyndeng og ellesump (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 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 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 Kurvblomstfamilien 

Avena sp. Havre 

Brassica sp. Kål  

Carex sp. Star  

Caryopfyllaceae Nellikefamilien 

Cerealia Korn 

Chenopodium sp. Gåsefod 

Eleocharis sp. Sumpgræs 

Fabaceae Ærteblomstfamilien. 

Galium sp. Snerre 
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Pisum sp. Ært 

Poaceae Græsfamilien 

Ranunculus sp. Ranunkel 

Rumex sp. Skræppe 

Trifolium sp. Kløver 

Vicia sp. Vikke 
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PRØVE-

NR. 

EGNET TIL  

MAKROFOSSIL 

ANALYSE 

EGNET TIL  

VEDANALYSE 

EGNET TIL  

C14 

DATERING 

KORN FRØ TRÆ 
BEMÆRKNINGER VEDR.  

KURSORISK GENNEMSYN 

P1 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P2 Nej Evt. Ja 
3 + 4 

f. 1 XXX 
Byg, emmer/spelt, Persicaria 

lapathifolia/maculosa 

P3 Nej Nej Nej 0 0 X    

P4 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P5 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P6 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P7 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P8 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P9 Nej Nej Ja 2 0 XX Byg 

P53 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXX   

P54 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXXX   

P55 Nej Nej Ja 2 8 XX 

Byg, Carex sp., Rumex acetosella, Persicaria 

lapathifolia/maculosa, sneglehuse, 
forslagget materiale 

P56 Nej Nej Ja 2 f.  0 XX Sneglehuse 

P57 Nej Nej Nej 0 0 X Sneglehuse 

P58 Nej Nej Evt. 0 0 XX Sneglehuse 

P59 Nej Nej Nej 0 0 X Sneglehuse 

P60 Nej Evt. Ja 0 1 XXX Boghvede, sneglehuse 

P61 Nej Nej Evt. 0 0 XX Sneglehuse 

P62 Nej Evt. Ja 7 0 XXXX Byg, brødhvede, havre, knogle, sneglehuse 

P63 Nej Evt. Ja 6 0 XXX Byg, cf. rug, sneglehuse 

P64 Nej Evt. Ja 5 0 XXX Byg, sneglehuse 

P65 Nej Evt. Evt. 0 0 XXX Sneglehuse 

P66 Nej Nej Evt. 0 0 XX Sneglehuse 

P67 Nej Nej Evt. 0 0 XX Sneglehuse 

P68 Nej Evt. Evt. 0 0 XXX   

P69 Nej Evt. Evt. 1 f. 0 XXX Sneglehuse 

P70 Nej Nej Evt.  3 f. 3 XX Boghvede, sneglehuse 

P71 Nej Evt. Ja 1 1 XXXX Rug, boghvede, sneglehuse 

P72 Nej Evt. Ja 1 2 XXXX Boghvede, Fallopia convolvulus, sneglehuse 

P73 Nej Evt. Evt. 0 1 XXXX 
Chenopodium sp., Neslia paniculata, 

sneglehuse, forslagget materiale. 

P74 Nej Evt. Ja 50 0 XXX Byg, havre, avnklædt byg 

P75 Ja Evt. Ja 200 < 5 XXXX 
Byg, havre, Agrostemma githago, 

sneglehuse, forslagget materiale 

P76 Nej Evt. Ja  50 3 XXXX 
Byg, rug, havre, cf. boghvede, sneglehuse, 

forslagget materiale 

P77 Nej Evt. Ja 
2 + 3 

f. 0 XXX Byg, sneglehuse 

P78 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P79 Nej Nej Evt. 0 3 XX Galium sp. 

P80 Nej Nej Evt. 0 1 f. XX   

P81 Nej Nej Ja 3 2 XX 
Byg, brødhvede, Chenopodium sp., Galium 

sp., forslagget materiale  

P82 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXX   
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P83 Nej Evt. Evt. 0 0 XXX   

P84 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P85 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P86 Nej Evt. Evt. 1 cf. f. 0 XXX Forslagget materiale 

P87 Nej Nerj Evt. 0 0 XX   

P88 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P89 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P90 Nej Nej Ja 
1 + 1 

f. 0 XX   

P91 Nej Nej Evt. 0 1 XX Carex sp. 

P92 Nej Nej Evt. 0 1 XX Rumex sp., sneglehuse 

P93 Nej Nej Evt. 0 0 XX Sneglehuse 

P94 Nej Nej Evt. 0 0 XX Knogle 

P95 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXX Knogle, sneglehuse 

P96 Nej Nej Evt. 0 0 XX Knogle, sneglehuse 

P98 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXX   

P100 Nej Nej Evt. 0 1 XX Galium sp. 

P101 Nej Nej Ja 2 0 XX   

P102 Nej Nej Nej 0 1 X Poaceae 

P103 Nej Nej Ja 1 0 X   

P104 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P105 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P106 Nej Nej Nej 0 0 X   

P107 Nej Nej Nej 0 0 X   

P108 Nej Nej Nej 0 0 X   

P109 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P110 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P111 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P112 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P113 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P114 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P115 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P116 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P117 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P118 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXXX   

P119 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXXX   

P120 Nej Evt. Evt. 0 0 XXX   

P121 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P122 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P123 Nej Nej Ja 1 0 X  Byg 

P124 Nej Evt. Evt. 0 0 XX   

P125 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXX   

P126 Nej Evt. Evt. 1 f.* 0 XXXX *ikke stort nok til C14 

P127 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXXX   
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P128 Nej Evt. Evt. 0 0 XXX Sneglehuse 

P129 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXX   

P130 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXX   

P131 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXXX   

P132 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXX   

P133 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXX   

P134 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P135 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXXX Sneglehuse 

P136 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXX Sneglehuse 

P137 Nej Evt. Evt. 0 0 XXX   

P138 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXX   

P139 Nej Evt. Evt. 0 0 XXX   

P140 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXXX   

P141 Nej Evt. Evt. 0 0 XXX   

P142 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXX   

P143 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXX   

P144 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXXX   

P145 Nej Nej Evt. 0 0 XX Sneglehuse 

P146 Nej Evt. Ja 1 f. 0 XXX   

P147 Nej Nej Ja 10 + f. 0 XX Byg, avnklædt byg 

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn af prøverne fra KNV 00333-03, Kildegård. Trækul er 

subjektivt vurderet med 1-5 Xér. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget trækul 
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P-nr. 71 72 73 74 75 76 77 P-nr. 

Færdig prøve (ml) 75 25 50 20 60 60 10 Færdig prøve (ml) 
Oprindelig jordprøve (liter) 5 5 5 5 5 5 5 Oprindelig jordprøve (liter) 

                  

Cerealia indet       2 9     Korn ubestemmeligt 

Cerealia indet (spiret)         1     Korn ubestemmeligt (spiret) 

Cerealia indet (fragment) 6 9 14 174 596 93 12 
Korn ubestemmeligt 

(fragment) 

Cerealia indet (spirer)       7 56 3   Korn ubestemmeligt (spirer) 

Cerealia aksled (antal/antal led)         3/3 24/25 1/1 Korn aksled (antal/antal led) 
Cerealia aksled/avnbase     5         Korn aksled/avnbase 

cf. Cerealia strå           9   Mulig kornstrå 
Avena sp.   1 2 6 23 7   Havre 

Hordeum vulgare var. nudum       1 2 2   Nøgen byg 
Hordeum vulgare var. vulgare     3 22 106 32 4 Avnklædt byg 

Hordeum vulgare var. vulgare (spiret)       11 61 9 1 Avnklædt byg (spiret) 

Hordeum vulgare 1   5 13 96 22   Byg 
Hordeum vulgare (spiret)       4 24 2   Byg (spiret) 

Hordeum vulgare aksled (antal/antal 
led)         6/6 13/13   Byg aksled (antal/antal led) 

Secale cereale ssp. cereale 2     2 1 3 1 Rug 

Triticum aestivum/durum         2 4   Brødhvede/durumhvede 

Triticum aestivum ssp. aestivum 
aksled (antal/antal led) 1/2             

Brødhvede aksled (antal/antal 
led) 

                  

Camelina sativa           1   Sæddodder 

Fagopyrum esculentum 8 3 1 1 1 1 1 Boghvede 

Linum usitatissimum           2   Dyrket hør 

Linum usitatissimum (fragment)           5   Dyrket hør (fragment) 

Vicia/Pisum sp. 3         3   Vikke/Ært 
                  

Corylus avellana (skal-fragment)     1   4     Hasselnøddeskaller 
                  

Agrostemma githago       7 12 7   Klinte 

Asteraceae       1 1 2   Kurvblomstfamilien 

Brassica sp.     1   5 7   Kål 

Carex sp.         7     Star 

Caryophyllaceae         1 3   Nellikefamilien 

Chenopodium album 3 2     3 6   Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp. 3 1 3   8 5 1 Gåsefod 

Eleocharis sp.       1 5 7   Sumpgræs 

Fabaceae         4     Ærteblomstfamilien 

Fallopia convolvulus         6 4 1 Snerle-pileurt 

Galium sp. 1   1     1   Snerre 

Neslia paniculata     1         Rundskulpe 

Persicaria lapathifolia/maculosa       3 5     Bleg/Fersken-pileurt 

Plantago lanceolata 1   2     1   Lancet-vejbred 

Poaceae 3 2 5 1 18 20   Græsfamilien 

Ranunculus sp.     1   3 1   Ranunkel 

Rumex acetosella           1 1 Rødknæ 

Rumex sp.       2 7 14   Skræppe 

Solanum nigrum         1     Sort natskygge 

Spergula arvensis   1 1     1   Spergel 

Thalictrum flavum         1 1   Gul frøstjerne 

Trifolium sp.           2   Kløver 
                  

Indet 12 7 10 10 19 24 9 Ubestemmelig 
                  

Galhvepse-æg/-æbler   1 4         Galhvepse-æg/-æbler 
Deformeret, opvarmet organisk 

materiale 11       281 58 4 
Deformeret, opvarmet 

organisk materiale 

Mineralsk slagge     51 3   55 1 Mineralsk slagge 

Knogler/knoglefragmenter - her i 
blandt fisk 8 1 6 2       

Knogler/knoglefragmenter - 
her i blandt fisk 

Trækul (X-XXXXX) xxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxx Trækul (X-XXXXX) 
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Bemærkninger         

Kornfragmenter 
og slagge kun 
udsorteret fra 

>1 mm-
fraktionerne 

Kornfragmenter 
og slagge kun 
udsorteret fra 

>1 mm-
fraktionerne   Bemærkninger 

 

Tabel 2. Resultatet af den arkæobotaniske analyse af prøverne fra KNV 00333-03, Kildegård. Trækul er 

subjektivt vurderet med 1-5 Xér. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget trækul 

 



  

20 
 

 


