VMÅ 2866, Fuglsang 2016
(FHM 4296/2436)

Analyse af makrofossiler og trækul fra en ovn og
en formodet ovn fra yngre bronzealder
Marianne Høyem Andreasen, mag.art. og Welmoed Out, ph.d.

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum
Nr. 27, 2018

1

VMÅ 2966, Fuglsang 2016 (FHM
4296/2436)
Analyse af makrofossiler og trækul fra to prøver fra en ovn
og en formodet ovn fra yngre bronzealder.

Marianne Høyem Andreasen, mag.art. og Welmoed Out, ph.d.

Indledning
Udgravningen af Fuglsang 2016 blev gennemført ved Vesthimmerlands Museum i sommeren
i 2016 og bestod af to mindre udgravningsfelter. I det ene felt blev der udgravet et større
grubekompleks A172 (5 x 3 meter). Grubekomplekset er blevet tolket som et arbejdsområde,
hvor man over en given tidsperiode er gået tilbage og har lavet nye nedgravninger,
formodentligt ovne. Grubekomplekset er dateret til yngre bronzealder og ligger i nærheden
af to mindre hustomter dateret til den samme periode. I det andet felt blev der udgravet tre
nedgravninger, som også er tolket som ovne og ligeledes dateres til yngre bronzealder. Alle
ovnenes bunde var delvist eller helt dækket af et lag af keramikskår eller sten, der fungerede
som bund. Derover blev der fundet et lag af rødbrændt tørv, som indeholdt hvidbrændte
knogler og ubrændt flint. De omtalte anlæg bliver på nuværende tidspunkt alle tolket som
lavtemperatursovne. I forbindelse med udgravningerne blev der udtaget en række
jordprøver til flotering og gennemsyn for forkullet materiale.
Denne rapport inkluderer en analyse af botaniske makrofossiler og et kursorisk
gennemsyn (en mindre analyse) af trækul fra to jordprøver (tabel 1). Prøve x22 kommer fra
bundlaget af ovn A144, der er en af de føromtalte tre nedgravninger, og som havde en
diameter på mindre end en meter. Prøve x53 kommer fra et tørvelag fra den midterste
nedgravning af grube eller ovn A2024, der var en del af grubekomplekset A172, og som var
ca. 2 meter langt og knap en meter bredt (foto 1 og 2).
x-nr.

A-nr

Kontekst

22

144

Bundlag fra mulig ovn

53

172

Tørvelag fra muligt ovnområde/grubekompleks

Tabel 1. VMÅ 2966, Fuglsang 2016. De analyserede prøvers kontekst
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Foto 1. VMÅ 2966, Fuglsang 2016, anlæg 2024 i større grubekompleks A172

Foto 2. VMÅ 2966, Fuglsang 2016, anlæg 2024 i større grubekompleks A172, detail. Prøve
x53 er udtaget fra den midterste nedgravning i A2024
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Prøvebehandlingen
Prøverne er udtaget af Vesthimmerlands Museum og floteret på eget apparat. Efterfølgende
er prøverne gennemset og analyseret på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,
Moesgaard Museum.
Floteringsanlægget består af et anlæg, hvor der tilføres vand gennem flere dyser nederst
på en skråtstillet sliske, hvor også jordprøven påhældes. Efterhånden som vandstanden
stiger, frigøres elementer i jordprøven, der er lettere end vandet, såsom forkullede
planterester, og disse flyder til sidst ud over den øverste ende af slisken, hvor de opfanges i
et stofnet med maskestørrelser på ca. 0,25 mm. Floteringsprøven i stofnettet tørres og er nu
klar til gennemsyn, mens den tunge floteringsrest, der ligger tilbage i floteringsmaskinen
efter den afsluttede flotering, kan soldes.

Det kursoriske gennemsyn
Resultatet af det kursoriske gennemsyn fremgår af tabel 2. Det kursoriske gennemsyn blev
udført af Mads Bakken Thastrup på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard
Museum.
Det kursoriske gennemsyn viste, at to af prøverne indeholdt store mængder forkullede
kornkerner og frø samtidig med, at trækulsmængden også var forholdsvis høj. Desuden
indeholdt nogle af prøverne forkullede stængler, hvoraf nogle muligvis var fra lyng,
forkullede rødder og forslagret organisk materiale (Thastrup 2017). Netop i forbindelse med
de to korn-/frøholdige prøver havde arkæologen enkelte specifikke spørgsmål, nemlig
hvorvidt bygkernerne var forspirede (kan de være tiltænkt en anvendelse til ølbrygning, eller
er der tale om såsæd eller lignende), og om anlæggene kunne være tørvefyret. Disse
spørgsmål kunne en ved- og arkæobotanisk analyse muligvis være med til at afklare. Formålet
med trækulsanalysen har været at identificere vedart og give en tolkning af træets
anvendelse. Formålet med den arkæobotaniske analyse var at undersøge, om materialet
kunne afklare, om anlæggene havde været anvendt i forbindelse med ølbrygning, eller om
makrofossilerne kunne give en indikation af, hvad de ellers havde været brugt til, samt om
de var tørvefyrede.

Trækulsanalysen
Metode
Trækulsanalysen består af et kursorisk gennemsyn (kort analyse). Til kursorisk gennemsyn af
trækullet er der udvalgt 10 trækulsstykker fra hver prøve. For at kunne foretage en så
repræsentativ udtagning som muligt er der udvalgt trækulsstykker af forskellig størrelse til
analyse. Til bestemmelse blev trækulsstykkerne brudt i tværsnit, radialt snit og tangentielt
snit, og art blev identificeret under anvendelse af stereolup og mikroskop med op til 500 x
forstørrelse. Schweingruber (1990) blev anvendt som identifikationsnøgle.

Resultater
Overblik
Prøverne indeholdt forkullede kornkerner, forkullede frø, organisk forslagget materiale og
20-30 små stykker trækul med en max. størrelse af ca. 1,5 cm, ofte ikke større end 0,5 cm
(tabel 3). Trækullet i især prøve 53 og i mindre grad prøve 22 var udfyldt med okker.
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EGNET TIL
x-NR

MAKROFOSSIL
ANALYSE
VEDANALYSE

ANTAL
14C-

DATERING

KORN

FRØ

TRÆKUL

5

Nej

Nej

Ja

20

1

XXX

7

Nej

Nej

Ja

3 + 3 f.

6

XXX

10

Nej

Evt.

Ja

26-40

10 <

XXXX

ØVRIGE BEMÆRKNINGER
Byg, Persicaria lapathifolia/maculosa,
stængler
Byg, Persicaria lapathifolia/maculosa,
Fallopia convolvulus
Byg, brødhvede, Persicaria
lapathifolia/maculosa

11

Nej

Nej

Ja

3

3

XX

cf. byg

15

Nej

Nej

Ja

6

0

XXX

Byg, hvede, enkelte stængler

21

Nej

Nej

Evt.

0

0

XX

22

Evt.

Nej

Ja

100

30-50

XXXX

24

Nej

Nej

Evt.

0

0

XX

25

Nej

Nej

Evt.

0

0

XX

26

Nej

Nej

Evt.

0

2

XX

27

Nej

Nej

Evt.

0

0

XX

28

Nej

Nej

Evt.

0

0

XX

29

Nej

Nej

Evt.

0

0

XX

37

Nej

Nej

Nej

0

0

X

45

Nej

Nej

Ja

2

0

XX

49

Nej

Nej

Ja

6

5

XX

53

Evt.

Nej

Ja

75

100-150

XXX

59

Nej

Nej

Evt.

0

1

XX

63

Nej

Nej

Ja

5

15

XXX

64

Nej

Nej

Evt.

0

1

XX

66

Nej

Nej

Ja

1

15

XX

Byg, nøgen byg, fragment af
hvede/rug, Persicaria
lapathifolia/maculosa, organisk
forslagget materiale, stængler.
Prøven er hårdt brændt

Carex sp.

Enkelte stængler

Stængler
Bromus sp, Persicaria
lapathifolia/maculosa
Brødhvede, Persicaria
lapathifolia/maculosa, Chenopodium
sp., stængler
Persicaria lapathifolia/maculosa
Byg, Persicaria lapathifolia/maculosa,
Chenopodium sp., Fallopia
convolvulus
Persicaria lapathifolia/maculosa,
enkelte stængler mulig lyng (cf.
Calluna vulgaris)
Byg, Persicaria
lapathifolia/maculosa,
Chenopodium sp., stængler, rødder

Tabel 2. Det kursoriske gennemsyn af floteringsprøverne fra VMÅ 2866, Fuglsang 2016.
x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er
størst. ”cf” markerer, at identifikationen af kornkerner og frø er usikker

x-nr.

A-nr

Prøvebeskrivelse

22

144

Organisk forslagget materiale, ca. 30 stykker trækul, max. størrelse
1 cm

53

172

Organisk forslagget materiale, ca. 20 stykker trækul, max. størrelse
1,5 cm

Tabel 3. VMÅ 2966, Fuglsang 2016. Prøvebeskrivelse
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Trækul
I alt er der analyseret og identificeret 20 stykker trækul fra to prøver. Artsbestemmelser
fremgår af tabel 4. I bilag 1 findes en beskrivelse af de forskellige fundne arter (efter Hartvig
2015, Jørgensen et al. 2005 og Møller 2015). I prøve x22 er der fundet trækul af ask (Fraxinus
sp.), mulig ask, eg (Quercus sp.) samt grene og knuder eller rødder af lyng (Calluna sp.) og
mulig lyng. Ask og eg er meget egnet som brænde, fordi de har en høj brændværdi og
brænder langsomt. Lyng har ikke en særlig høj brændværdi, men er ikke desto mindre brugt
som brænde i fortiden (Petersen 1901). Alternativt kan lyng repræsentere forurening af
yngre materiale i prøven. Det organiske forslaggede materiale i denne prøve repræsenterer
ikke trækul, men ligner til gengæld deforme forkullede kornkerner.
I prøve x53 er der fundet trækul af birk (Betula sp.), mulig el eller birk (cf. Alnus sp./Betula
sp), et stykke ubestemt løvtræ, et stykke ubestemt bast, som alle var dårligt bevaret og fyldt
med okker. Desuden er der fundet et velbevaret stykke trækul af fyr (stammetræ). Den
afvigende bevarelse af dette stykke peger på mulig forurening. Nogle stykker i denne prøve,
som muligvis er klassificeret som organisk forslagget materiale, er forkullet løvtræ. Stykkerne
er dog så dårligt bevaret og deformerede på grund af opvarmningsprocessen, at det ikke er
muligt at bestemme fragmenterne mere præcist.
Taxon/ x-nr.
Calluna sp., lyng
cf. Calluna sp., muligvis lyng
cf. Alnus sp./Betula sp., muligvis
el/birk
Betula sp., birk
Fraxinus sp., ask
cf. Fraxinus sp., muligvis ask
Pinus sp., fyr
Quercus sp., eg
Løvtræ
Indet., ubestemt
I alt pr. prøve
Antal arter pr. prøve

22

53 I alt (n)

1
3

1
3
1
1

2
3
1
1

10
3

6
1
10
2-?

1
1
2
3
1
1
6
1
20

Tabel 4. VMÅ 2966, Fuglsang 2016. Trækulsbestemmelser

Den arkæobotaniske analyse
Metode
Prøverne er gennemset i stereolup med op til X 40 forstørrelse. Ved bestemmelsen er
anvendt den komparative samling på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,
Moesgaard Museum samt opslagsværket Digitale Zadenatlas van Nederland (Cappers et al.
2006).
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Resultater
x22
x22 har en meget blandet sammensætning af forkullede kornkerner og frø (tabel 5). 57% af
makrofossilerne stammer fra korn, hvoraf en meget stor del er kornfragmenter, mens 5% er
fra hirse, og 38% stammer fra forskellige frø (figur 1). Desuden er der identificeret flere aksled
og avnbaser i prøven (tabel 5). Også blandt de dyrkede sorter viser denne diversitet sig, idet
der både er identificeret kerner fra havre (Avena sp.)(5%), byg (Hordeum vulgare)(31%) i form
af både nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum) og avnklædt byg (Hordeum vulgare var.
vulgare), hvede (Triticum sp.)(9%) i form af både emmer/spelt (Triticum turgidum ssp.
dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta) og brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp.
aestivum/Triticum turgidum ssp. durum) og hirse (Panicum miliaceum)(8%)(figur 2 og 3).
Hvedeavnbaserne viser, at emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccon) tilsyneladende har
været den hyppigst forekommende dækkede hvedesort, men at spelt (Triticum aestivum ssp.
spelta) også har været til stede (tabel 5). De fundne avnbaser, aksled og frø antyder, at kornet
har været tærsket, men ikke fuldstændigt renset, hvilket viser, at de sandsynligvis ikke er
forkullede i forbindelse med madlavning, da de i så fald, ville være mere rensede (Hillman
1984). En stor del af kornkernerne er fragmenterede, men det ser umiddelbart ud til, at
denne fragmentering er sket efter forkulning, da fragmenterne har forholdsvis skarpe kanter.
Det ser dermed ikke umiddelbart ud til, at de mange fragmenter kan tilskrives en mæskning
i forbindelse med ølbrygning, da mæskningen og dermed fragmenteringen sker før tørringen.
I forbindelse med de dyrkede sorter er det særligt spændende, at der blev identificeret
21 frø fra hirse, som er en afgrøde, der kun kendes fra ganske få prøver fra forhistoriske
lokaliteter (Jensen 1985; Robinson 1992). Der er dog flere fund af hirse, som er dateret til
yngre bronzealder ligesom x22, idet frøene fra Voldtofte, indtrykket fra Solrød og frøene fra
bronzekarret fra Nagelsti alle stammer fra denne periode (Jensen 1985). Den foreløbigt
ældste forekomst af hirse er fire frø fra den del af Lodbjerg, der er dateret til
klokkebægerkultur (Robinson 1992), ligesom der også er fundet et frø fra ældre bronzealder
på Nørre Sandegård (Jensen 1985). Der er dermed tale om en forholdsvis sjældent
forekommende plante.
En stor del af ukrudtsfrøene fra x22 stammer fra planter, som kan betegnes som typiske
markukrudtsplanter, som hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), gåsefod (Chenopodium
sp.), bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), rødknæ (Rumex acetosella) og
almindelig fuglegræs (Stellaria media)(tabel 5). De er sandsynligvis indhøstet sammen med
de dyrkede afgrøder og er på den måde havnet i prøven.
Foruden makrofossilerne blev der fundet flere andre interessante elementer i x22. Særligt
de fundne klumper af forkullet organisk materiale ser umiddelbart ud til at være interessante
på grund af deres mulige tolkning – desværre er det ikke muligt at være helt sikker på deres
oprindelse uden at foretage yderligere analyser, men der skal dog gives nogle spekulative
bud, der dog bør yderligere efterprøves, før de tages for gode varer. En del af klumperne
består af meget kompakt organisk materiale, hvor det ikke umiddelbart er muligt at se en
lagdeling, men til gengæld har klumperne en svampet struktur og har i nogle tilfælde en flad
overflade. Der kan ikke erkendes kornkerner/-fragmenter eller frø, men der er enkelte
objekter, der ligner små strådele. Ved første øjekast minder disse klumper meget om
forkullet brød. De blev derfor sammenlignet med forkullede rester fra bunden af en
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x-nr.
A-nr.
Floteret (ml)

22
144
40

53
172
25

x-nr.
A-nr.
Floteret (ml)

Avena sp.
Avena sp. "nåle"-fragment
Cerealia
Cerealia (fragment)
Cerealia aksled (antal/antal led)
Hordeum vulgare var. nudum
Hordeum vulgare var. vulgare
Hordeum vulgare
Triticum aestivum ssp.
aestivum/turgidum ssp. durum
Triticum aestivum ssp.
aestivum/turgidum ssp. durum avnbase
Triticum turgidum ssp.
dicoccon/aestivum ssp. spelta
Triticum turgidum ssp. dicoccon avnbase
(antal/=antal halve avnbaser)
Triticum aestivum ssp. spelta
(antal/=antal halve avnbaser)
Triticum sp.
Triticum sp. avnbase (antal/=antal halve
avnbaser)

5

1
1
5
81
3/3
2
1

Havre
Havre "nåle"-fragment
Korn
Korn (fragment)
Korn aksled (antal/antal led)
Nøgen byg
Avnklædt byg
Byg

112

Brødhvede/durumhvede

Linum usitatissimum (lille)
Panicum miliaceum

23
443
12/12
32
3
47
8
12
15

Brødhvede/durumhvede avnbase
7

9/11
1/1
2
10/10

3/3
1

21

Emmer/spelt
Emmer avnbase (antal/=antal
halve avnbaser)
Spelt avnbase (antal/=antal halve
avnbaser)
Hvede
Hvede avnbase (antal/=antal
halve avnbaser)
Dyrket hør (lille)
Almindelig hirse

cf. Fragaria vesca

2

Mulig Skov-jordbær

Asteraceae
Brassica sp.
Bromus sp.
Bromus sp. (fragment)
Carex sp.
Caryophyllaceae
Chenopodium album
Chenopodium sp.
Persicaria maculosa/lapathifolia
Plantago lanceolata
Poaceae
Polygonaceae
Ranunculus flammula
Ranunculus bulbosus/repens/acris
Ranunculus sp.
Rumex acetosella
Spergula arvensis
Stellaria media
Trifolium sp.

17

3

Kurvblomst-familien
Kål
Hejre
Hejre (fragment)
Star
Nellike-familien
Hvidmelet gåsefod
Gåsefod
Bleg/Fersken-pileurt
Lancet-vejbred
Græsfamilien
Pileurt-familien
Kær-ranunkel
Knold-/Lav/Bidende ranunkel
Ranunkel
Rødknæ
Almindelig spergel
Almindelig fuglegræs
Kløver

76

Ubestemmelig

Indet

Bemærkninger

1
2
1
10
11
113
10
1

1

58
58
3
4
24
106
94
9
1069
3
5
6
17
1
10

4
17

Klumper af kompakt forkullet
organisk materiale - brød? Klumper
af mere løst forkullet organisk
materiale - tørv? Forkullede
lyngstængler. Kornfragmenter kun Knap halvdelen af
udsorteret fra >1 mm-fraktionerne. kornkernerne er
Hovedparten af materialet er hårdt
små.
brændt, deformeret organisk
Makrofossilerne er
materiale
rødfarvede

Bemærkninger

Tabel 5. Den arkæobotaniske analyse af de udvalgte prøver fra VMÅ 2866, Fuglsang 2016. ”cf” markerer,
at identifikationen af kornkerner og frø er usikker
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Figur 1. Forholdet
mellem korn, hør,
hirse, mulige
indsamlede arter og frø
i de to analyserede
prøver fra VMÅ 2866,
Fuglsang 2016. Tallene
i søjlerne er antal.
Korn- og frøfragmenter
er omregnet, så fire
fragmenter udgør én
hel kerne/frø

Figur 2. Forholdet
mellem de forskellige
kornsorter i de to
analyserede prøver fra
VMÅ 2866, Fuglsang
2016. Tallene i
søjlerne er antal.
Kornfragmenter er
omregnet, så fire
fragmenter udgør én
hel kerne

Figur 3. Forholdet mellem de
forskellige hvedesorter i de to
analyserede prøver fra VMÅ
2866, Fuglsang 2016. Tallene
i søjlerne er antal.
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brødrister samt med eksperimentelt forkullet ugæret brød bagt på spelt- og nøgen bygmel.
Der er en stor lighed mellem klumperne fra x22 og de moderne forkullede brødstykker, men
der kan ikke drages nogle sikre konklusioner på baggrund af disse sammenligninger, da
sammenligningerne kun er sket ved forholdsvis lav opløsning. For at blive sikker på at der er
tale om forkullet brød, skal der foretages yderligere analyser f.eks. med et SEM-mikroskop,
hvor det er muligt at se meget små, men karakteristiske kendetegn for brød. En anden del af
klumperne af organisk materiale har en mere løs struktur med en utydelig lagdeling. Disse
klumper har heller ikke genkendelige kornkerner/-fragmenter eller frø, men dog igen enkelte
små strå-lignende fragmenter. Til gengæld har de ikke samme svampede struktur som de
først beskrevne klumper. Denne anden gruppe af klumper leder tankerne hen på forkullede
klumper af tørv, men igen er der blot tale om en formodning og ikke en underbygget
konklusion.
Endelig skal det nævnes, at en meget stor del af materialet består af brændt, deformeret
organisk materiale, som tyder på en forholdsvis høj opvarmning af materialet. Det organiske
materiale kan både repræsentere korn, tørv og træ m.m., og det er sandsynligvis en blanding
af disse elementer.
Sammensætningen i prøven antyder, at der har været flere forskellige begivenheder i
anlægget. Først og fremmest viser forkulningen samt tilstedeværelsen af trækul, muligt tørv,
få lyngstængler og det brændte, deformerede organiske materiale, at der er sket en
opvarmning i anlægget – sandsynligvis i form af et bål bestående af træ, lyngstængler og tørv.
Denne opvarmning er sandsynligvis sket for at tørre agerbrugsprodukterne i form af nøgen
byg, hirse og sandsynligvis både emmer og brødhvede/durumhvede, før de kunne oplagres.
Desuden har ovnen muligvis været brugt til at bage brød, hvis det antages, at nogle af de
fundne klumper rent faktisk repræsenterer brød. Muligvis er tørringen af de forskellige
kornsorter samt den mulige brødbagning ikke sket samtidigt, men ad flere omgange.

x53
x53 er i høj grad domineret af ukrudtsfrø, idet disse udgør 91% af makrofossilerne, mens
kornkerner/-fragmenter kun udgør 9%, og derud over er der fundet ét lille frø fra hør (Linum
usitatissimum) og to frø fra mulig skov-jordbær (cf. Fragaria vesca)(figur 1; tabel 5).
Kornkernerne er hovedsageligt identificeret som brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum
ssp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum) samt en mindre mængde byg (Hordeum
vulgare), havre (Avena sp.) og emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. dicoccon/Triticum
aestivum ssp. spelta)(figur 2 og 3). I forbindelse med kornkernerne er det interessant, at cirka
halvdelen af kernerne er små i forhold til, hvad der sædvanligvis ses i det generelle
arkæobotaniske materiale. Det kan skyldes flere ting. For det første at der er tale om enten
umodent korn, eller underudviklet korn for eksempel i forbindelse med en fejlslagen høst. En
alternativ forklaring kan være, at i forbindelse med rensningen af det indhøstede korn bliver
materialet (kornkerner, aksdele, strå, frø m.m.) ofte sorteret i forskellige størrelser. Dette
kan ske enten ved kastning (hvor materialet bliver kastet væk i en bue, så det lette materiale
lander tættest på kasteren, mens det tunge flyver længere væk)(Viklund 1998) eller ved
sigtning i sigter med forskellige størrelser netmasker (Hillman 1984). De små kornkerner i x53
skulle i givet fald stamme fra det lettere materiale/materialet med en lille diameter alt efter
metode. I og med at den anden halvdel af kornkernerne er af almindelig størrelse, kunne det
dog tyde på, at kornkernerne ikke umiddelbart er sorterede, men at det i stedet skyldes, at
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dele af høsten enten har været umoden eller underudviklet. Alternativt kan der være sket en
sammenblanding af sorterede/umodne/underudviklede kerner og almindelige kerner.
Mængden af kerner fra brødhvede/durumhvede (figur 3; tabel 5) antyder, at de sandsynligvis
er resterne efter tørring af afgrøder i ovnen eller eventuelt sekundært affald.
Det mest dominerende træk ved x53 er dog de mange ukrudtsfrø (figur 1; tabel 5). Frøene
kan deles i tre hovedgrupper (figur 4). Den mindste består af de arter, der ikke umiddelbart
kan tilskrives en bestemt økologi, hovedsageligt fordi det ikke var muligt at identificere dem
til underart. Denne gruppe består af kurvblomst-familien (Asteraceae), nellike-familien
(Caryophyllaceae) og kløver (Trifolium sp.) samt lancet-vejbred, som er tilskrevet denne
kategori, da den i pollenanalyser som regel tilskrives eng, men forsøg har vist, at den også
vokser fint på marker, der bliver dyrket på forhistorisk vis (Henriksen 2000). Den anden
gruppe består af arter, der typisk vokser sammen med afgrøderne på de dyrkede marker i
form af hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), gåsefod (Chenopodium sp.), bleg/ferskenpileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), rødknæ (Rumex acetosella) og almindelig spergel
(Spergula arvensis). Disse frø er sandsynligvis indhøstet sammen med de før omtalte afgrøder
og er på den måde havnet i x53. Græs og hejre bliver ofte også kategoriseret som
markukrudt, men i x53 udgør de så stor en andel af ukrudtsfrøene (tabel 5), at det virker
usandsynligt, at der ”blot” er tale om markukrudt. Hvis det sammenholdes med, at der i
prøven også blev fundet frø fra andre fortrinsvis eng-/vådbundsplanter i form af star (Carex
sp.), kær-ranunkel (Ranunculus flammula), knold-/lav/bidende ranunkel (Ranunculus
bulbosus/repens/acris) og ranunkel (Ranunculus sp.), peger det i retning af, at disse frø ikke
er indhøstet sammen med afgrøderne, men i stedet sandsynligvis stammer fra et engområde. Der kan dermed enten være tale om hø, eller alternativt kan det måske afspejle
dyre-møg, hvor dyrene enten har græsset på en eng eller spist hø.
Makrofossilmaterialet i x53 afspejler dermed mindst to begivenheder, som måske hænger
sammen. Kornkernerne og markukrudtet afspejler sandsynligvis indhøstede afgrøder, som er
blevet tørret i ovnen, mens høet/dyre-møget sandsynligvis sammen med trækullet afspejler
brændslet i ovnen. Umiddelbart virker det ikke helt almindeligt at bruge hø som brændsel,
men det kan måske give en særlig effekt/brændsel eller kan bruges som optænding. Til
gengæld er det velkendt at bruge tørret dyre-møg som brændsel.
Figur 4. Forholdet mellem
de forskellige biotoper i
form af blandet økologi
”dyrket mark” og ”eng”,
som de fundne frø
repræsenterer
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Konklusion
Prøverne indeholder kun få små stykker trækul, så få at det ikke er sikkert, om stykkerne giver
et repræsentativt billede af træforbrug i de analyserede anlæg. Prøven x22 fra anlæg A144
indeholder trækul fra forskellige løvtræer og desuden lyng samt mulig lyng. Prøven x53 fra
anlæg 172 (A2024) indeholder ingen trækul fra lyng, men især trækul fra løvtræsarter. I x22
repræsenterer det opvarmede, deformerede organiske materiale ikke trækul. Denne
sammenblanding af forskellige træarter og lyng sammenholdt med fundene af henholdsvis
muligt tørv (x22) og muligt dyre-møg (x53) kunne antyde, at der er tale om brændsel til
opvarmning af anlæggene. Dermed er det meget sandsynligt, at der er tale om en eller anden
form for ovne, hvor der er blevet brugt forskelligt materiale til opvarmningen. Hvor høj
temperaturen har været i ovnene – altså om der er tale om lavtemperatur-ovne – er svært
at svare på ud fra trækullet og makrofossilerne. Det opvarmede, deformerede organiske
materiale antyder dog, at der i hvert fald i perioder har været forholdsvis høje temperaturer.
Dette kan dog være i forbindelse med optændingen/opvarmningen og ikke i forbindelse med
selve aktiviteterne i ovnene.
Umiddelbart ser det ud til, at ovnene har været brugt til at tørre afgrøder i form af nøgen
byg, emmer, brødhvede/durumhvede og hirse i. Desuden er det muligt, at der er blevet bagt
brød i den ene, hvis der faktisk er tale om små klumper af forkullet brød i x22. Til gengæld er
der ingen spor efter, at ovnene har indgået i en eventuel ølbrygning, da ingen af
kornkernerne har spirer, og fragmenteringen af mange af kernerne er sket efter forkulningen.
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Bilag 1.
-Ask (Fraxinus excelsior) er et lystræ, som trives bedst på næringsrig, halvfugtig muldbund.
-Birk er i Danmark repræsenteret af tre arter: vortebirk (Betula pendula), dunbirk (Betula
pubescens) og dværgbirk (Betula nana). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden.
Birk er lyskrævende pionertræer, som kan vokse på mange forskellige jordbundstyper. Vortebirk vokser på tør bund, mens dun-birken trives på fugtig morbund, og på våd og sur
tørvebund.
-Eg er i Danmark repræsenteret af to arter: stilkeg (Quercus robur) og vintereg (Quercus
petraea). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Begge arter er lyskrævende
træer, som kan vokse på næsten alle jordbundstyper; dog kræver vintereg en veldrænet
bund.
-El er i Danmark repræsenteret af to arter: rødel (Alnus glutinosa) og gråel (Alnus incana).
Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Rød-el vokser på fugtig bund, ofte uden
indblanding af andre træarter, mens grå-el vokser på tørre, magre bund.
-Fyr (Pinus sylvestris) er et lyskrævende pionértræ. Fyren klarer sig på magre, sandede
jordtyper og på tørvebund, mens den ofte bliver udkonkurreret af andre arter på kraftig jord.
-Hedelyng (Calluna vulgaris) er en dværgbusk, som vokser på sure, magre og gerne våde
jorde.

Bilag 2.
Planterne fra de arkæobotaniske analyser
De dyrkede og indsamlede arter
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 & Stenberg 2005)
Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde 30-80 cm. (Hansen 1993)
Panicum miliaceum Almindelig hirse. 40-100 cm. Høstklar august-september (Mossberg,
Stenberg & Ericsson 2005)
Triticum aestivum ssp. aestivum Brødhvede. Triticum turgidum ssp. dicoccon Emmer.
Triticum aestivum ssp. spelta Spelt. Højde 90-120 cm. Triticum turgidum ssp. durum
Durumhvede (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
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velgødet jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et
al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
Plantago lanceolata L. Lancet-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 augustoktober. Flerårig. Overdrev, skrænter, marker, vedvarende græsmarker og ruderater samt
”forhistorisk dyrkede” marker. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993; Henriksen 2000)
Ranunculus flammula L. Kær-Ranunkel. 15-30 cm høj, blomstrer juni-august. Fugtige enge
samt i og ved vandhuller (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)
Ranunculus repens L. Lav ranunkel. 10-30 cm. Med overjordiske udløbere. Maj-juli. Fugtige
enge, løvskove, vejkanter, vandlidende agerjord, haver (Hansen 1993)
og
Ranunculus bulbosus L. Knold-ranunkel. 10-20 cm. Uden overjordiske udløbere. Maj-juni.
Tørre overdrev og skrænter (Hansen 1993)
og
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Ranunculus acris L. Bidende ranunkel. 15-40 cm. Maj-juli. Halvfugtige enge, overdrev og
vejkanter (Hansen 1993)

Planter identificeret til slægt eller familie
Asteraceae. Kurvblomst-familien
Avena sp. Havre
Brassica sp. Kål
Bromus sp. Hejre
Carex sp. Star
Caryopfyllaceae. Nellike-familien
Chenopodium sp. Gåsefod
Poaceae Græs-familien
Polygonaceae Pileurt-familien
Ranunculus sp. Ranunkel
Trifolium sp. Kløver
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