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Indledning 
I 2018 udgravede Moesgaard Museum på lokaliteten Henriettegård et hovedfelt på 1,5 
hektar med jernalderbebyggelse og et nordligt felt med lavning.1 I hovedfeltet er der fundet 
kulturhistoriske spor af en jernalderlandsby fra yngre førromersk jernalder til ældre romersk 
jernalder (150 f.Kr. til 175 e.Kr.), inkl. 22 langhuse, 30 udhuse, brønde, ovn, gruber og 
kulturlag. Landsbyen er ikke fuldstændigt udgravet og fortsætter mod øst, syd og vest. 
Nordvest for landsbyen blev der i et tørvelag fra jernalderen fundet en velbevaret brønd med 
træfletværk. I det nordlige felt blev der fundet to dårligt bevarede huse fra tidlig yngre 
førromersk jernalder, enkelte gruber, kulturlag og mulige dyrkningslag, som strakte sig ned i 
en lavning. De to huse er muligvis del af en anden landsby. Der er fundet en kop i en grube 
lige ved, som daterer sig til omkring år 0 (Olesen 2018, ansøgning til Slots- og Kulturstyrelse; 
pers. komm. S. Olesen 2020). 

Allerede udførte naturvidenskabelige analyser af prøver fra lokaliteten inkluderer et 
kursorisk gennemsyn af makrofossiler fra 73 jordprøver samt en vedanalyse af fletværket i 
brønden. Det kursorisk gennemsyn har vist tilstedeværelsen af forkullede kornkerner af byg 
(Hordeum vulgare), rug (Secale cereale ssp. cereale), hvede (Triticum sp.) og havre (Avena 
sp.) og desuden forkullede frø af flere ukrudtsarter (Thastrup, 2019). Vedanalysen af 
fletværket har vist, at der blev anvendt grene eller yngre stamme af eg til pæle i brønden og 
grene af hassel og eg til vidjeflet (Out, 2020a). På indeværende tidspunkt mangler der at blive 
gennemført en pollenanalyse. 

I tillæg til ovennævnte prøver er der udtaget otte fytolitprøver. Efter et kursorisk gennemsyn 
for at vurdere om prøverne er egnet til en egentlig fytolitanalyse (Out, 2020b), er seks prøver 
udvalgt til analyse. Konteksten af de analyserede fytolitprøver fremgår af tabel 1. Fire prøver 
kommer fra profil M1 i lavningen i det nordlige ekstensive område med huse (se figur 1 og 
bilag 1). Prøverne kommer fra en oprindelig horisont ovenpå tørvelag (lag 5), et kulturlag (lag 
4), et påført lag (lag 7) og igen et kulturlag (lag 3). De to kulturlag formodes at være samtidig 
med bebyggelsen, og deres forventede alder er fra yngre førromersk jernalder til tidlig ældre 
romersk jernalder, 150 f.kr. – 100 e.Kr. (lagerne er ikke direkte dateret). Formålet med 
analysen af disse prøver er at få en bedre forståelse af kulturlagene og den oprindelige 
horisont (er det f.eks. dyrkningslag?) og udviklingen af vegetationen eller de planter, som 
muligvis er deponeret som affald. Som referenceprøve til prøverne fra profilen er der udtaget 

 
1 Sted- og lokalitetsnr.: 15.04.05-78, Malling sogn, Aarhus kommune. Koordinater: 
56.05148024/10.18840897. 
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en fytolitprøve fra pløjelaget ovenpå profilen meget tæt på det sted, hvor prøverne fra 
profilen er udtaget. 

En sidste fytolitprøve kommer fra toppen af lerkar X100. Dette kar, som tolkes som et 
husoffer, er fundet i et stolpehul fra en tagbærende stolpe i hus K8, som dateres til årtierne 
omkring Kristi fødsel. Huset er det største og længste hus i jernalderlandsbyen. Prøven var 
oprindelig udtaget sammen med en prøve fra lerkarrets bund for at belyse, om der findes 
planterester på bunden af karret og hvad for planterester der i givet fald er tale om. Det 
kursorisk gennemsyn pegede ikke på tilstedeværelse af planterester på karrets bund. Derfor 
bliver fyldet i karren tolket som materiale, der har ligget på fladen i forbindelse med hus K8. 
Formålet med analysen af prøven er at sammenligne den med prøverne fra profilen M1, hvor 
en del af bebyggelsen formodes at være yngre eller samtidig (daterende fra yngre førromersk 
jernalder til tidlig ældre romersk jernalder, 150 f.Kr. til 0-70 e.Kr.) (S. Olesen, pers. komm. 
2020). 

 
Tabel 1. FHM 5951, Henriettegård, kontekst af de vurderede fytolitprøver. 
Prøve-
nr. Kontekst Kontekst Beskrivelse lag   

X299 
Referenceprøve til 
prøverne fra profil 
M1 

Moderne pløjelag. 
Mørkt brunt humøst muldlag, 
sandblandet lermuld, løs i strukturen.  

  

X297 
M1, lag 3, udtaget 
fra jordprøve X34 

Kulturlag. Formodes at være 
samtidig med bebyggelse. 

Lyst til mellembrunt humusholdig 
sandmuld, meget homogent i såvel 
tekstur som farve. Indeholder relativ få 
nister af trækul og rødbrændt ler. Der 
er en del nister spredt keramik i laget 
og få spredte sten op til 
hovedstørrelse.  

Øverst 

X298 
M1, lag 7, udtaget 
fra jordprøve X35 Et påført lag.  

Gult undergrundsler med orange 
udfældninger og iblandet en smule 
gråbrunt sandet ler, op til 25cm tykt. 
Indeholder tiltagende mængder trækul 
mod syd. 

  

X296 
M1, lag 4, udtaget 
fra jordprøve X33 

Kulturlag. Formodes at være 
samtidig med bebyggelse. 

Gråt til lyst gråt sandet ler iblandet en 
del trækul i form af store nister og små 
stykker. Laget har et grovspættet 
udtryk. Indeholder store mængder 
keramik i fladen. Stykker af hvid og 
blåbrændt knogle, få nister af 
rødbrændt ler. 

  

X295 
M1, lag 5, udtaget 
fra jordprøve X32 

Oprindelig horisont, 
forseglet flade. 

Lyst gråt-beige/lyst gråbrun silt. Laget 
er også en del af/overlejrer lag 8. 

  

X100 
top 

Lerkar X100, top 
indenfor 
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Figur 1. FHM 5951, Henriettegård, beliggenhed af profil M1 og lerkar X100, fundet i hus K8/K11 (figur: 
S. Olesen). 
 
Fytolitter er mineraliserede planterester af hydreret silica (SiO2•nH2O), som generelt har 
form og størrelse som planteceller, cellevægge eller som rummet mellem cellevægge. De 
findes som enkelte fytolitter eller som grupper af fytolitter, der findes i deres oprindelige 
anatomiske position (leddelt fytolitter eller silica skeletons). Da fytolitter er uorganiske, kan 
de give oplysninger om tilstedeværelse af planterester uafhængig af om der er sket en 
bevaring af det organiske materiale. Fytolitter kan give taksonomiske bestemmelser af 
planter på flere niveauer: Nogle gange er det kun muligt at skelne mellem enkimbladede 
planter (såsom græs og halvgræsfamilien) og tokimbladede planter (såsom mange urter og 
træer), mens andre gange er det muligt at lave bestemmelser på familie-, slægts- eller 
artsniveau. En styrke ved fytolitter er, at de, afhængig af takson og fundmateriale, nogle 
gange kan tillade at bestemme plantedele såsom halm, blad eller avner. En udfordring med 
fytolitter er, at enkelte taksa producerer flere forskellige fytolitter, fordi individuelle planter 
er opbygget af forskellige celler, mens nogle af de samme fytolitter findes i flere taksa, idet 
flere plantetaksa producerer de samme slags celler. Desuden producerer nogle taksa, 
heriblandt græsser, flere fytolitter end andre taksa. Brugen af fytolitter i arkæologi omfatter 
bl.a. undersøgelsen af agerbrugsmetoder, plantedomesticering, mad, brændsel og 
funktionsanalyse (Piperno, 2006 og references deri). 

 

Materiale and metoder 
Prøverne fra profil M1 er udtaget i feltet ved S. Olesen. Prøverne fra lerkarret er udtaget ved 
F. Laursen i samarbejde med W. Out på Moesgaard Museums Afdeling for Konservering og 
Naturvidenskab. Prøverne blev præpareret i 2019 ved A. Philip fra Instituut voor 
Biodiversiteit & Ecosysteem Dynamica, Amsterdam Universitet (IBED, UvA) i Nederlandene. 
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Prøverne er præpareret med H2O2 (33%), HCl (10%) og KMnO4 til at fjerne calciumcarbonater 
og organisk materiale. Bagefter blev prøverne sigtet med en 212 µm-sigte. Efterfølgende blev 
prøverne behandlet med Na4P2O7 (10%) for at adskille lerpartikler fra hinanden. Endelig blev 
de forskellige mineralfraktioner (sand, ler og silt) adskilt ved hjælp af en tung 
væskeseparation under anvendelse af bromoform (særlig tyngdekraft 2,3 g / cm3), baseret 
på forskelle i densiteten af de forskellige fraktioner. Centrifugens rotationshastighed var 
maksimalt 1500 omdrejninger pr. minut. Prøverne blev monteret på objektglas i Naphrax. 
Som en del af analysen blev mindst 300 fytolitter talt med et Nikon Eclipse CI-mikroskop ved 
en forstørrelse på 600x. Fytolitterne er blevet klassificeret i henhold til den internationale 
kode for fytolitnomenklatur 2.0 (Neumann et al., 2020). Nogle gange bliver også navnene fra 
den tidligere kode for fytolitnomenklatur 1.0 brugt (Madella et al., 2005). Fytolitnavnene 
præsenteres primært på engelsk pga. internationale standardisering. 

Efter prøvepræparationen blev prøverne screenet for fytolitter på Moesgaard Museum. 
Screeningen af prøverne var baseret på gennemsyn af i det mindste to præparatlinjer fra 
hver prøve. I forbindelse med screeningen blev følgende rapporteret: 1) bevaringen af 
fytolitterne, 2) mængden af fytolitter i præparaterne og 3) sammenligning af indhold af de 
to prøver fra lerkarret. 
 

Resultater 
Resultaterne af analysen af fytolitprøverne fremgår af figur 2 og bilag 2. Alle prøver 
indeholder fytolitter og desuden fragmenter af kiselalger og spongier. Fytolitterne er i alle 
prøver rimelig godt til godt bevaret. Ca. 5% af de talte fytolitter var for forvitret til at 
klassificere dem. 

Fytolitter fra enkimbladede planter (Monocotyledoneae) er dominerende (≥90 %), og er 
repræsenteret ved silikatceller af græs (kortceller, 57-71%) og langceller (elongates, 20-
33%). Silikatcellerne er repræsenteret ved crenates (trapeziforms) og rondels, af hvilke 
crenates er dominerende i især prøverne X295 og X100 (se bilag 1). Begge typer tilhører 
dog den samme gruppe af C3-græsser (græsser med C3-kulstofassimilering), som 
repræsenter de fleste almindelige græsser, vild og dyrket, i Nordvesteuropa. Den 
dominerende gruppe langcellerne, elongate psilates, kan repræsentere både græsser og 
halvgræsser (Cyperaceae, halvgræsfamilien). Ud over fytolitter fra enkimbladede planter 
indeholder nogle prøver også fytolitter fra tokimbladede planter. Alle prøver indeholder 
desuden fytolitter, som kan repræsentere både enkimbladede og tokimbladede planter. 

Figur 3 viser ingen store forskelle mellem prøverne fra profil M1. Til gengæld er der en forskel 
mellem prøverne fra profil M1 og referenceprøve X299 fra det moderne pløjelag og X100 fra 
den anden del af lokaliteten. I de to sidstnævnte prøver er procentdelen af silikatcellen 10% 
lavere end i prøverne fra profil M1, mens procentdelen af langceller og forvitrede fytolitter 
er højere end i de fleste andre prøver. 

Fytolitkoncentrationen fremgår af tabel 2. Koncentrationen er højest i de to prøver X296 og 
X297 fra kulturlag, som formodes at være samtidig med bebyggelsen (forvente alder: yngre 
førromersk jernalder til omkring år 0 – 100 e.Kr.). Koncentrationen i X100 er meget lavere 
end i alle andre prøver. Også koncentrationen i referenceprøve X299 fra det moderne 
pløjelag er lavere end i profillagene under denne lag. 
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Figur 2. FHM 5951, Henriettegård, relative kvantificering af fytolitter (i %). 
 
Tabel 2. FHM 5951, Henriettegård, fytolitkoncentration. 

Prøve N fytolitter/gr. 

X299 227782 

X297 910053 

X298 388488 

X296 976807 

X295 525755 

X100 top 50618 
 
En særlig type af fytolitter, som især er fundet i prøve X297 samt muligvis i X295 og i små 
antal i flere andre prøver, er fytolitter af frø af halvgræsfamilien (Cyperaceae) (figur 3). Disse 
fytolitter plejer at forvitre relativt nemt og findes kun, når bevaringsforholdene for fytolitter 
er gode nok. Selvom halvgræsfamilien kan repræsentere både planter som foretrækker tørre 
og våde omstændigheder, så er en sandsynlig forklaring for tilstedeværelsen af disse planter, 
at lavningen sommetider var mere eller mindre våd. (Dette har dog ikke nødvendigvis 
påvirket bevarelsen af fytolitterne). 

Der er overvejende fundet fytolitter, som repræsenterer blade og stængler. Dendritiske 
fytolitter, som repræsenterer avner af græs, er kun fundet i meget små antal i alle prøver, og 
især i prøve X298 fra et påført lag. I prøverne X296 og X298 findes dendritiske fytolitter som 
ligner havre, men det drejer sig kun om meget få fytolitfragmenter. 

   
Figur 3. FHM 5951, Henriettegård, fytolitter af halvgræsfamilien (Cyperaceae). 
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Konklusion og anbefalinger 
I store træk viser fytolitanalysen, at den samme slags planter har vokset eller er blevet 
deponeret i de forskellige lag i profil M1 gennem tiden. Fytolitkoncentrationen viser dog, at 
der findes mange flere af disse planterester i de kulturlag, hvor prøverne X296 og X297 er 
udtaget fra. Det støtter hypotesen, at disse lag er samtidig med bebyggelsen. De fleste 
fytolitter repræsenterer blade og stængler, som kan tolkes som vegetation, der voksede i 
lavningen. Det kan ikke udelukkes, at man desuden har deponeret planteaffald i lavningen, 
hvad der kunne forklare den høje fytolitkoncentration i prøverne fra kulturlagene. Der er ikke 
tydelige indikationer, at der findes dyrkningslag i profilen. 

Forskellen i koncentration mellem prøverne fra profilen og referenceprøven fra den moderne 
pløjelag viser, at prøverne fra profilen mest sandsynligt hænger korrekt sammen med en 
forhistorisk kontekst og ikke er en nedslag fra det moderne pløjelag. Den lave 
fytolitkoncentration i prøve X100, som stammer fra et lerkar fundet i et stolpehul af et hus, 
tyder på, at der fandtes færre planterester og/eller vegetation i huset end i den lavning, hvor 
profilprøverne stammer fra. 

Fra profil M1 og prøve X100 er der ikke kun udtaget fytolitprøver men også pollenprøver. En 
sammenligning af resultaterne af begge analyser kan muligvis give flere oplysninger om 
tolkningerne af fytolitanalysen. 
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Bilag 1 
FHM 5951, Henriettegård, profil M1 (se også tabel 1). 

 

 

 
  

X35

X32

X33

X34
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Bilag 2 
FHM 5951, resultaterne af fytolitanalysen. + = observeret medens analysen, men ikke talt 
(observeret medens gennemsyn efter analysen). 

 

Find Cla de Fami ly Cel l  type Morphotype
X299 X297 X298 X296 X295

X100 
top

Phytol i ths , 
s ingle 
cel l s

Monoco-
tyledons

Poaceae
Short cel l s  
(GSSCP)

Crenates  
(trapezi form)

99 205 148 133 161 100

Cf. crenates  
(trapezi form)

3

Rondel 131 167 133 175 52 60

Bi lobate 9 35 33 18 14 10

Bi lobate, notched 1 1 + 3

Saddle 1 1

Cf. s addle 1 2

Cros s 1 +
Short cel l , 
indet./weathered

15 11 14 13 19 23

Long cel ls Elongate, ps i late 92 94 63 83 43 77

Elongate, wavy 1 +
Elongate, dentate 
(echinate)

45 30 38 56 26 23

Elongate, dendri ti c + 1 8 2 + 2

Elongate, 
weathered

3 2 9

Other Bul l i form 1 2 + +

Cf. Bul l i form 1 +

Papi l late 2 2 2 + 1

Cyperacea e Polygonal  cone 5 + +
Cf. 
Cyperacea e

Cf. polygonal  cone 1 + 2

Arecaceae
Spheroid, echinate 
(globular echinate)

1

Dicoty-
ledons

Elongate, faceta te 5 2 3 3 1 1

Spheroid (globular) 1 2
Sperhoid (globular), 
i rregular

1

Honeycomb 1

Indet. Blocky 1

Prickle 3 11 3 3 11 7

Cf. Prickle 2 2
Acute bulbosus  
(tri chome, hair)

1

Trichome base (hai r 
bas e)

1 1 3

Tracheary +

Stoma + 1

Indet., wheathered 17 18 11 13 14 17

Indet. 5 9 6 3 4
Tota l  
phytol i ths , 
s i l i ca  
ske letons  
excl uded

436 599 466 506 351 339
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Phytol i ths , 
s i l i ca  
skeletons

Monoco-
tyledons

Poaceae Long cel l s
Skeleton, elongate, 
ps i la te (2) 2
Skeleton, elongate, 
ps i la te (3)

+ + 1

Skeleton, elongate, 
ps i la te (4)

+ 1

Skeleton, elongate, 
dentate (echinate) 
(2)

1

Skeleton, 
papi l la tae (3)

1

Other

Diatom fragments 24 54 32 19 45 8

Spong spicule 
fragments

9 5 4 3 17 22

Marker 75 37 61 27 53 423


