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Indledning 
I forbindelse med udgravningen ved DNU Skejby etape 1, område 3 (FHM 4296/837) 1  blev 

der udtaget et antal jordprøver til flotering og undersøgelse for indholdet i prøverne af især 
forkullet materiale. 
Efter udtagningen blev prøverne fra lokaliteten indledningsvis floteret på Moesgaard 
Museums eget floteringsanlæg. 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. 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 afsluttende flotering kan soldes. 
Efter den afsluttede flotering og tørring af prøverne fra DNU Skejby etape 1, område 3 blev 
disse sendt til Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum til videre 
behandling. Her blev der i forbindelse med en indledende screening af prøverne især erkendt 
et antal forkullede fragmenter af hasselnøddeskal (Corylus avellana) i prøver fra en staklade 
(H26). Makrofossilprøver fra staklader er yderst sjældne, og på trods af de relativt få 
forkullede makrofossiler i prøverne fra lokaliteten blev det efterfølgende besluttet at 
foretage en minianalyse dels af prøverne fra stakladen og dels af prøverne fra en grube, A556. 
Resultatet af analyserne af prøverne, der kan ses i tabel 1, skal gennemgås i de følgende 
afsnit: 

  

Staklade H26 
Fra staklade H26 kommer prøverne X466, X471, X472 og X473, der er udtaget fra 

tagstolpefyld i anlæggets fire stolpehuller (se figur 1). Anlægget skal formodentlig dateres til 
perioden fra sen førromersk jernalder til ældre romersk jernalder på baggrund af dateringen 
af de formodentlig tilhørende langhuse i nærheden (H23, H24, H25 og H28). 

 
1 DNU Skejby, etape 1, område 3 (FHM 4296/837) ligger i Skejby sogn, Aarhus kommune, har Sb/sted-
nr: 150306-37 og utm koordinaterne: 572501/6227939 zone 32. 
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Som det fremgår af tabel 1, indeholdt prøverne fra anlægget især dårligt bevarede forkullede 
fragmenter af hasselnøddeskaller (Corylus avellana), der indikerer en opbevaring af 
hasselnødder i stakladen. Herudover indeholdt prøverne et antal generelt dårligt bevarede 
forkullede kornkerner, som tyder på en opbevaring også af korn. Blandt kornet fandtes 
enkeltkerner af byg (Hordeum vulgare), nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum) og 
brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum), 
der dog er vanskelige at tolke som sikre tegn på lokal dyrkning pga. de sporadiske 
forekomster. Alle arterne kendes imidlertid fra ældre jernalder i Danmark og kan således 
sagtens have været dyrket (Robinson et al 2009). 
 

 
Figur 1. Udsnit af udgravningen med staklade H26 
 

Grube A556 
Fra Grube A556, der er 14C dateret på en forkullet kerne af brødhvede/durumhvede til 

370-201 f.Kr. (Michael Vinter pers. medd.), kommer prøverne X401, X402 og X403. 
Som det fremgår af tabel 1, indeholdt prøverne enkelte forkullede frø, men primært 
forkullede kornkerner. Kornet var generelt dårligt bevaret, men et antal kerner kunne dog 
identificeres især som brødhvede/durumhvede, hvilket tyder på en agerbrugsmæssig 
udnyttelse. Enkeltkerner kunne også identificeres som havre (Avena sp.), eller hvede 
(Triticum sp.), men pga. de sporadiske forekomster udgør kernerne af disse arter ikke sikre 
tegn på en lokal dyrkning. Både havre og hvede kendes dog fra førromersk jernalder, hvilket 
muliggør en dyrkning af disse arter på stedet (Robinson et al 2009). Endelig indeholdt prøve 
X403 en vis mængde forkullede planterødder. Hvordan disse skal tolkes er usikkert, men 
muligvis afspejler de rester af brændsel i prøven, som ud over de forkullede rester af korn og 
vilde planter også indeholdt store mængder trækul. 

Litteratur 
Robinson, D. E., P.H. Mikkelsen & C. Malmros 2009: Agerbrug, driftsformer og 

planteressourcer I jernalder og vikingetid (500 f.Kr.-1100 e.Kr.), s. 117-142 I: B. Odgaard & J. 
Rydén Rømer (red.): Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år. Fra digevoldinger til 
støtteordninger. Århus 
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Planterne – de dyrkede og indsamlede arter 
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) 

 
Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Højden kan have 

ændret sig på grund af avling. (Mossberg, Stenberg & Stenberg 2005) 
 
Triticum aestivum ssp. aestivum L. Brødhvede. Triticum turgidum ssp. durum, durmhvede, 

Triticum turgidum ssp. dicoccon L. Emmer. Triticum aestivum ssp. spelta L. Spelt. Højde 90-
120 cm. (Hansen 1993) 

 

Identificerede planter 
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) 

 

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) 

 

Planter identificeret til slægt eller familie 
Cyperaceae. Halvgræsfamilien 
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X-nr 401 402 403 466 471 472 473 Total  X-nr 

Prøvestørrelse (l) 15 10 10 14 5,5 6 5 65,5 Prøvestørrelse (l) 

Prøvestørrelse (ml) 38 12 106 11 50 17 96 330 Prøvestørrelse (ml) 
Gennemset prøvestørrelse 
(ml) 38 12 106 11 50 17 96 330 

Gennemset 
prøvestørrelse (ml) 

Avena sp. (kerner) 1             1 Havre sp. (kerner) 

Cf. Avena sp. (kerner) 1             1 Cf. Havre sp. (kerner) 
Hordeum vulgare var. nudum 
(kerner)           1   1 Nøgenbyg (kerner) 

Hordeum vulgare (kerner)       1       1 Byg (kerner) 

Triticum aestivum ssp. 
aestivum/turgidum ssp. durum 
(kerner) 2   6     1   9 

Brødhvede/durumhvede 
(kerner) 

Triticum sp. (kerner)     1         1 Hvede sp. (kerner) 

Cf. Triticum (kerner)     1         1 Cf. hvede (kerner) 

Cerealia indet. (hele kerner) 9   14 2       25 Korn indet. (hele kerner) 

Cerealia indet. (fragmenter) 14   6 3   2   25 Korn indet. (fragmenter) 
                    
Corylus avellana 
(skalfragmenter)         1   83 84 

Hasselnød 
(skalfragmenter) 

Cyperaceae (frø)   1           1 Halvgræsfamilien (frø) 

Fallopia convolvulus (frø)     1         1 Snerle-pileurt (frø) 
Persicaria 
maculosa/lapathifolium (frø)     1         1 Bleg-/fersken-pileurt (frø) 
                    

Trækul XXX XX XXXXX XX XXXX XX XXXX XXXXX Trækul 

Forkullede rødder     25         25 Forkullede rødder 

Forkullede stængler     1         1 Forkullede stængler 

Forkullet knop/rodknold     1         1 Forkullet knop/rodknold 

Hårdt rødbrændt ler           1   1 Hårdt rødbrændt ler 
Tabel 1. Resultat af de analyserede ovnprøver fra DNU Skejby. Med mindre andet er nævnt, består planteresterne i prøverne af 
forkullede kerner eller frø. I tabellen er trækul subjektivt vurderet med 1-5 X´er. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget 
trækul. ”cf”=sandsynlig bestemmelse, ”sp”=bestemmelse til slægt, men ikke nærmere til art.  
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