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Indledning 
I forbindelse med Museum Midtjyllands arkæologiske forundersøgelser på HEM 5390, 
Sindinggård (FHM 4296/2181)1, som ligger i Sinding mellem Herning og Holstebro, blev der 
afdækket bebyggelsesspor og anlæg fra både ældre og yngre jernalder. Anlæggene bestod af 
stolpehuller og gruber såvel som jernudvindingsovne, fyldskifter, forsænkninger samt 
ardspor og væggrøfter.   

Jordprøver og jordprøvebehandlingen 
I løbet af forundersøgelsen blev der i alt udtaget 5 jordprøver fra jernudvindingsovne for at 
undersøge indholdet af især forkullet plantemateriale i prøverne.   
Inden analysen blev jordprøverne først præpareret ved hjælp af en såkaldt flotering, der blev 
foretaget af Museum Midtjylland på museets eget floteringsanlæg. I floteringsanlægget 
tilføres der 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 finmasket net (ca. 0,25 mm), mens den tunge 
floteringsrest, der ligger tilbage i floteringsmaskinen efter den afsluttende flotering, soldes 
og gemmes separat. 

Det kursoriske gennemsyn 
Efter flotering og tørring blev floteringsprøverne fra Sindinggård først kursorisk vurderet på 
Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum af cand.mag.  Mads 
Bakken Thastrup. Den kursoriske vurdering foregår under mikroskop ved op til ca. 40 X 
forstørrelse og har til formål at give et hurtigt overblik over indholdet af især forkullede 
planterester i prøverne.  

 
1 Sindinggård, (HEM 5390) er beliggende i Nyby by, Sinding, Sinding sogn, Herning kommune, har 
sb/sted-nr. 180312-103 og UTM koordinaterne 491593/6229534 zone 32. 
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Resultatet af det kursoriske gennemsyn kan ses i tabel 1 nedenfor.  
 
Det kursoriske gennemsyn viste, at flere af de vurderede prøver indeholdt mange forkullede 
rester af korn og vilde frø. Kornet blev bestemt til byg (Hordeum vulgare) i form af avnklædt 
byg (Hordeum vulgare var. vulgare), rug (Secale cereale ssp. cereale) samt havre (Avena sp.) 
Af forkullede vilde frø blev der umiddelbart erkendt bleg/fersken-pileurt (Persicaria 
lapathifolia/maculosa), hanekro (Galeopsis sp.), græs-familie (Poaceae), gåsefod 
(Chenopodium sp.), almindelig spergel (Spergula arvensis), star (Carex sp.), siv (Juncus sp.) og 
kiddike (Raphanus raphanistrum),  
Endelig blev der også fundet store mængder forkullet halm og rødder i flere prøver samt 
trækul.  
På baggrund af det kursoriske gennemsyn af prøverne fra Sindinggård blev det efterfølgende 
besluttet at foretage arkæobotaniske analyser af de tre korn- og frø-holdige prøver X2678, 
X2679 og X2680, som alle kom fra gruber fra jernudvindingsovne.  
I yngre romersk og germansk jernalder blev der i Danmark udvundet jern ved ristning af 
myremalm. Især i Jylland foregik denne jernudvinding ofte i såkaldte slaggegrubeovne, hvor 
der anvendtes propper af kornhalm og andet plantemateriale i en nedgravet grube, til at 
opfange jernslaggen (se figur 1). 
De tre analyseprøver er alle udtaget af forkullede rester af sådanne organiske propper i 
bunden af slaggegruber, og resultatet af analyserne kan ses i tabel 2.   
 
 

 
Figur 1. Slaggegrubeovn fra romersk-germansk jernalder, med halmprop til opfangning af slaggen i anlæggets nedgravning 
(Mikkelsen 2003a + 2003b) 

 

X2678 fra Jernudvindingsovn A8807 
X2678 kommer fra bunden af slaggegrube A8807 og er 14C dateret til 423-574 kal. AD (95,4 

%).  
Som det fremgår af tabel 2, bestod den analyserede prøve overvejende af en blanding af 

forkullede korn i form af halm, kerner og aksdele samt forkullede rester af vilde frø. Prøven 
indeholdt dog også en del forkullede rødder, en vis mængde trækul samt en enkelt stængel 
af formodet hedelyng (Cf. Calluna vulgaris). 
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Alle nærmere identificerbare kornfragmenter i prøven var fra byg (Hordeum vulgare), og 
da en stor mængde af byggen yderligere kunne bestemmes som avnklædt byg (Hordeum 
vulgare var. vulgare) må det formodes, at al kornet i prøven efter al sandsynlighed tilhørte 
denne bygsort.  

Vilde frø dominerede, som det fremgår af figur 1, klart over mængden af kornkerner i 
prøven. 

 

 
Figur 1. Fordeling af kornkerner og vilde frø i X2678. I tabellen er kun kerner og frø medregnet. 
Fragmenter af korn/frø er i tabellen omregnet til hele ud fra følgende formel: 4 
kornkernefragmenter=1 hel kornkerne mens 3 fragmenter af vilde frø= 1 helt frø  

 

 
Figur 2. Fordeling af de fem mest almindelige vilde frøarter/familier i X2678. Frøfragmenter 
er i tabellen omregnet til hele ud fra følgende formel: 3 fragmenter af vilde frø= 1 helt frø  
 
 

Der fandtes forkullede rester af en række forskellige vilde arter i X2678 (tabel 2), men 
langt overvejende bestod denne plantegruppe af frø af almindelig spergel (Spergula 
arvensis). En del af spergelfrøene sad stadig i kapslerne, hvilket viser, at der både har indgået 
hele kapsler såvel som frø i prøven. Ud over spergel fandtes der også en del frø af gåsefod 
(Chenopodium sp.) i X2678. En stor del af gåsefodsfrøene kunne nærmere identificeres som 
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hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), hvilket antyder, at også en stor del af de ikke 
nærmere bestemte gåsefodsfrø tilhører denne art. Endelig optrådte der også frø af især 
fersken-/bleg pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia) samt skulper og frø af kiddike 
(Raphanus raphanistrum) i prøven, ud over at der fandtes frø fra en række andre vilde arter 
i mindre mængder i prøven.  

 

X2679 fra Jernudvindingsovn A8806 
X2679, som kommer fra et bundlag i slaggegrube A8806, er 14C dateret til 387-538 kal. AD 

(95,4 %) og indeholdt langt overvejende en blanding af forkullet korn i form af halm, kerner 
og aksdele samt vilde frø. Der forekom dog også en stor mængde forkullede rødder ud over 
en smule trækul i prøven (se tabel 2). 

 

 
Figur 3. Fordeling af kornkerner og vilde frø i X2679. I tabellen er kun kerner og frø. 
Fragmenter af korn/frø er i tabellen omregnet til hele ud fra følgende formel: 4 
kornkernefragmenter=1 hel kornkerne mens 3 fragmenter af vilde frø= 1 helt frø 
  
 

Som det fremgår af tabel 2, bestod alle nærmere identificerbare kornkerner i X2679, 
bortset fra en enkelt kornkerne af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) udelukkende 
af rug (Secale cereale ssp. cereale). Rugen optrådte både i form af kerner og i mindre grad af 
aksled. 

Som det fremgår af figur 3, dominerede resterne af vilde frø klart over mængden af 
kornkerner i prøven og fandtes i form af en række forskellige arter.  

Mest almindelige vilde arter i X2679 var frø fra forskellige græsser (Poaceae). Blandt 
græsset kunne en del frø nærmere identificeres som sandsynlig almindelig rajgræs (Cf. Lolium 
perenne). Øvrige hyppigt forekommende arter i prøven var især star (Carex sp.), hvidmelet 
gåsefod (Chenopodium album) samt kløver (Trifolium sp.), men herudover optrådte også en 
række vilde arter i lavere mængder i prøven. 
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Figur 4. Fordeling af de fem mest almindelige vilde frøarter/familier i X2679. Frøfragmenter 
er i tabellen omregnet til hele ud fra følgende formel: 3 fragmenter af vilde frø= 1 helt frø  

 

X2680 fra Jernudvindingsovn A8804 
X2680 kommer fra et bundlag i slaggegrube A8804. Prøven, der er 14C dateret til 406-544 

kal. AD (95,4 %), indeholdt stort set udelukkende forkullet korn i form af halm, kerner og 
aksdele samt vilde frø. Der forekom dog også et antal forkullede rødder samt enkelte ganske 
små trækulsfragmenter i prøven (se tabel 2). 

Kornet i prøven bestod, bortset fra en enkelt rugkerne, tilsyneladende udelukkende af 
kerner og aksled af byg, hvoraf en del kerner kunne nærmere bestemmes som avnklædt byg. 

Vilde frø dominerer, som det fremgår af figur 5, klart over kornresterne i prøven.  
Mest almindelige vilde arter var helt klart frø af gåsefod (se fig. 6 + tabel 2). En stor del af 

gåsefodsfrøene kunne nærmere identificeres som hvidmelet gåsefod, og af denne grund er 
der stor sandsynlighed for, at også de ikke nærmere identificerbare gåsefodsfrø tilhører 
denne art. Ud over gåsefod optrådte frø af græs også i store mængder i prøven, men bortset 
fra gåsefod og græs forekom frø fra alle øvrige arter i prøven kun i form af enkelteksemplarer 
(se tabel 2). 
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Figur 5. Fordeling af kornkerner og vilde frø i X2680. I tabellen er kun kerner og frø. 
Fragmenter af korn/frø er i tabellen omregnet til hele ud fra følgende formel: 4 
kornkernefragmenter=1 hel kornkerne mens 3 fragmenter af vilde frø= 1 helt frø  
 
 
 

 
Figur 6. Fordeling af de fem mest almindelige vilde frøarter/familier i X2679. Frøfragmenter 
er i tabellen omregnet til hele ud fra følgende formel: 3 fragmenter af vilde frø= 1 helt frø  
 

Diskussion 
De tre arkæobotaniske analyser af kornfyld fra ældre germanske slaggegrubeovne fra HEM 
5390, Sindinggård giver vigtige informationer både om selve jernudvindingsprocessen men 
også om det lokale agerbrug i ældre germansk jernalder.  
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Beskrivelse af halmpropperne fra Sindinggård   
Som tidligere nævnt, blev der ofte anvendt kornhalm i slaggegruberne i yngre jernalders 
jernudvindingsovne. Der er gennem årene foretaget en del makrofossilanalyser af indholdet 
i ovngruberne især fra Sydvestjylland (Mikkelsen 2003a, 2003b) og Herningområdet, hvor der 
særligt i de senere år er blevet foretaget en række analyser (Andreasen 2012, 2014, 2016, 
Mikkelsen 2000). Analyserne fra Herningområdet har vist, at ovnpropperne fra denne del af 
landet ofte har et varieret og blandet materialeindhold. En del af ovnene har vist sig primært 
at indeholde træ eller rester af lyng, mens andre især indeholder kornhalm. Noget kornhalm 
har tilsyneladende været høstet med segl eller le pga. manglen på kornrødder i prøven. 
Herudover kan nogle halmpropper bestå af en blanding af forskellige kornsorter, eller 
kornhalmen kan være opblandet i større eller mindre grad med lyng eller trækul. Endelig er 
der også et antal tidligere analyserede ovne, der indeholder en enkelt, bestemt afgrøde.  
Set i forhold til tidligere analyser fra Herningområdet, indikerer analyserne fra Sindinggård 
klart, at halmpropperne her pga. indholdet af kornkerner men også pga. de store mængder 
halmstrå, ukrudtsfrø og rødder fra korn, afspejler korn og ukrudt, der er trukket op med rode.  
Sandsynligvis er denne optrækning sket om højsommeren umiddelbart inden høst, især fordi 
der sad kerner på kornaksene med en relativt stor størrelse, som må formodes at have været 
stort set modne, da kornet blev optrukket.  
At det identificerede korn i hver prøve, med enkelte undtagelser består af en enkelt kornsort 
(avnklædt byg i X2678 og X2680 og rug i X2679) tyder herudover på, at kornet i hver prøve 
sandsynligvis har været trukket op fra en enkelt mark (formodentlig fra kanten af marken), 
hvor der har stået en enkelt kornsort. Godt nok indeholdt X2678 ud over byg et mindre antal 
kerner af havre. Da en havreavne i denne prøve imidlertid kunne identificeres som flyvehavre 
(Avena fatua), og der ikke fandtes sikre tegn på dyrket havre i prøven, må det dog antages, 
at al havren i denne prøve afspejler ukrudt og ikke dyrket korn. Mht. ukrudtet skal det også 
nævnes, at den kraftige tilstedeværelse af lave ukrudtsarter i prøverne, såsom almindelig 
spergel, men også til en vis grad andre relativt lave arter som hvidmelet gåsefod tyder på, at 
kornet har været optrukket forholdsvis langt nede på stråene. Dette betyder, at en meget 
stor del af ukrudtet, både det høje og det lave, efter al sandsynlighed er blevet trukket op 
sammen med kornet. 
Ud over resterne af halmprop i analyseprøverne indeholdt disse, som tidligere nævnt også 
trækul i varierende mængde, som må stamme fra brændsel i ovnene. I alle tre prøver, men 
især i X2679 og X2680 var trækulsmængderne i prøverne begrænsede, hvilket sandsynlig kan 
have to hovedforklaringer. Dels er temperaturerne i jernudvindingsovne så høje, at træ, der 
befinder sig længere oppe i ovnen end halmproppen, let vil kunne brændes fuldstændigt til 
aske, således at det ikke vil bevares i trækulsform. Herudover, kan en grund til de små 
mængder trækul også være, at de udtagne prøver kommer fra bundene af ovnene, hvor 
trækulsmængderne må formodes at være meget lave (se fig. 1). 

Halmpropperne som indikatorer på agerbruget ved Sindinggård 
Den klare overvægt af enten byg eller rug i de enkelte analyseprøver fra Sindinggård viser for 
det første, at man tilsyneladende har haft meget rene afgrøder med kun begrænsede indslag 
af andre afgrøder. Forekomsten af mange ukrudtsfrø i prøverne kunne umiddelbart indikere 
nogle meget ukrudtsforurenede marker. Her skal det dog for det første nævnes, at visse 
ukrudtsarter i prøverne, såsom hvidmelet gåsefod og spergel har meget små frø set i forhold 
til kornkerners størrelse, og at hver ukrudtsplante kan bære flere tusinde frø (se 
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plantebeskrivelserne nedenfor). Selv de prøver, der indeholdt flest frø af spergel eller 
hvidmelet gåsefod, kan derfor i teorien blot repræsentere tilstedeværelsen af enkelte 
optrukne planter. Endelig må man formode, at det optrukne kornhalm er hentet i kanten af 
marken, hvor ukrudtmængden kan have været forholdsvis høj. 
De mange ukrudtsfrø fra Sindinggård adskiller prøverne herfra fra mange øvrige 
halmpropsanalyser fra Herningområdet, og da ukrudt kan have meget specifikke krav til 
jordtype og reagerer meget forskelligt på jordforstyrrende aktiviteter såsom pløjning, 
harvning osv. er ukrudtet herfra velegnet til at identificere økologiske forhold og 
landbrugsmæssige aktiviteter på marken.  
I forbindelse med analyser af sydvestjyske halmpropper fra yngre romertid og germansk 
jernalder har Peter Hambro Mikkelsen sammenlignet indholdet af ukrudt i henholdsvis 
rugovne og bygovne. Her kunne han se klare forskelle mht. hvilke ukrudtsarter, der er 
associeret med de to kornsorter (Mikkelsen 2003a, 2003b).  I bygovnene fandtes således en 
overvægt af arter som hvidmelet gåsefod, kiddike og almindelig spergel, mens rugovnene var 
præget af arter såsom almindelig rajgræs og rødknæ. Karakteren af ukrudtsarterne i 
henholdsvis rug- og bygovnene indikerede, at rugen i Sydvestjylland har været dyrket som en 
vinterafgrøde, mens ukrudtsarterne, der er associeret med bygovnene tyder på en 
sommerafgrøde, og at de to sorter altså har været dyrket i en form for sædskifte (Mikkelsen 
2003a, 2003b). Dette kendes også fra historisk tid. Da rugovnen fra Sindinggård indeholdt 
store mængder af sandsynlig rajgræs, mens de to bygovne er kendetegnede af hvidmelet 
gåsefod og almindelig spergel (se figur 2, 4 og 6) passer indholdet i ovnene herfra 
fuldstændigt ind i billedet, der ses ved de sydvestjyske halmpropper. Analyserne fra 
Sindinggård giver således et klart billede af, at et sædskifteagerbrug baseret sommerdyrket 
byg afløst af vinterdyrket rug efter al sandsynlighed også har været praktiseret i lokalområdet 
i ældre germansk jernalder. 
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Planterne 

De dyrkede og indsamlede arter 
Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Højden kan have 
ændret sig på grund af avling. (Mossberg, Stenberg & Stenberg 2005) 

 
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) 
 

Identificerede planter 
Avena fatua L. Flyvehavre. 50-120 cm (30-150 cm) høje, omkring 450 frø (250 frø) pr. plante. 
Blomstring og frømodning juni-august. I reglen sommerannuel, frøene spirer overvejende om 
foråret sammen med kornet. Optræder mest ondartet i vårsædmarken, kan reducere 
udbyttet med op til 50%. Kornmarker, vejkanter og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen 
et al. 1950, Hansen 1993, Høst 1982) 

 
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) 
 
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 august-
oktober. Flerårig. Overdrev, skrænter, marker, vedvarende græsmarker og ruderater. 
(Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) 
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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) 
 
Raphanus raphanistrum L. Kiddike. 30-60 cm (30-80 cm) høj, omkring 100 frø pr. plante. 
Blomstrer og frømodning juni-august. Typisk sommerannuel plante med frøformering. 
Spredes ofte med staldgødning. Forekommer fortrinsvis på tørre, sandede og kalktrængende 
marker. Optræder i alle forårssåede afgrøder og er et stort problem for fremavlen af vårsæd. 
Agerjord. (Melander 1998, 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) 

 
Scleranthus annuus L. Enårig Knavel. 5-20 cm stængler. Blomstrer næsten hele året, dog 
fortrinsvis maj-juni. Er enten sommerannuel eller overvintrende enårig. Forekommer 
almindeligt som ukrudt i både vårsæd og vintersæd i let, kalkfattig jord. Særlig hyppig i rug, 
og regnes som en af de mest sikre karakterplanter for kalktrængende jorder. Sandet, især 
næringsfattig, tør agerjord. (Frederiksen et al. 1950, 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) 

 
Tripleurospermum inodorum Schultz Bip. (Matricaria inodora) Lugtløs Kamille. 20-60 cm (30-
60 cm) (30-70 cm) høj. Mellem 10.000 og 200.000 frø pr. plante, gennemsnitlig 34.000 frø. 
Blomstrer i juni-oktober. Oftest toårig, undertiden vinterannuel, sjældnere sommerannuel 
eller flerårig. Meget ondartet ukrudt i frøafgrøder, kan optræde talrigt i tynde 
vintersædmarker. Agerjord, vejkanter, skrænter og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen 
et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922, Korsmo 1926) 

 
Urtica dioica L. Stor Nælde. 50-100 cm høj. Omkring 22.000 frø pr. plante. Blomstrer juli-
august. Skadelig i varige græsmarker på muldrig eller moseagtig jord. Askeskove, hegn, 
vejkanter, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) 
 

Usikker bestemmelse 
Cf. Calluna vulgaris (L.) Hull. Hedelyng. 20-60 cm, blomstrer august-september. Flerårig. 
Heder, klitheder, hedemoser, tørre dele af højmoser. (Hansen 1993) 
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Cf. Lolium perenne L. Almindelig Rajgræs. 20-50 cm. Blomstrer juni-august. Op mod 150 frø 
pr. plante. Flerårig plante. Navnet Rajgræs er fra det engelske Ryegrass eller Raygrass som 
betyder ruggræs. Vejkanter, overdrev, enge, vedvarende græsmarker. (Melander 1998, 
Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 

 
Cf. Ranunculus sp. Cf. Ranunkel 
 
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 
Avena sp. Havre sp.  
Carex sp. Star sp. 
Caryophyllaceae. Nellikefamilien 
Chenopodium sp. Gåsefod sp. 
Cyperaceae. Halvgræsfamilien 
Galeopsis sp. Hanekro sp. 
Poaceae. Græsfamilien 
Polygonaceae. Syrefamilien 
Trifolium sp. Kløver sp. 
Veronica sp. Ærenpris sp. 
Viola sp. Viol sp. 
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Tabeller 
 

 EGNET TIL  ANTAL   

X-NR 
MAKROFOSSIL 

ANALYSE VEDANALYSE 

14C-
DATERING KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

318 Nej Nej Ja 7 3 XXXX 

Byg, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 

Galeopsis sp., halm, rødder 

422 Nej Nej Ja 4-7 0 XXXX Byg, rug, halm 

2678 Ja Nej Ja 80-150 300+ XXXX 

Avnklædt byg, havre, 
Raphanus raphanistrum, 

Spergula arvensis, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 

Chenopodium sp., Galeopsis 
sp., halm, rødder 

2679 Ja Nej Ja 50-100 50-150 XXXX 

Rug, Poaceae, Chenopodium 
sp. stængler, Spergula 

arvensis, Carex sp, Juncus sp., 
halm, rødder 

2680 Ja Nej Ja 65 300+ XXXX 
Avnklædt byg, Chenopodium 
sp, Poaceae, halm, rødder 

Tabel 1. Resultat af de kursoriske gennemsyn fra Sindinggård. Der skal gøres opmærksom på at alle angivelser baserer sig på 
vurderinger og ikke eksakte optællinger. I tabellen er trækul subjektivt vurderet med 1-5 Xér. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig 
meget trækul.”sp”=bestemmelse til slægt, men ikke nærmere til art  
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X-nr 2678 2679 2680 X-nr 

A-nr 8807 8806 8804 A-nr 

Prøvestørrelse (l) 1 1 0,5 Prøvestørrelse (l) 

Prøvestørrelse (ml) 68/55 74/63 24 Prøvestørrelse (ml) 
          

Cerealia indet.  9+8f. 1+4f. 3+3f. Korn indet.  

Hordeum vulgare var. vulgare  249+3f. 1 59 Avnklædt byg  

Hordeum vulgare  9+6f.     Byg  

Hordeum vulgare (aksled) 7~13 (8~14)   1~2 Byg (aksled) 

Secale cereale ssp. cereale    
117+2f. 

(120+2f.) 1 Rug  
Secale cereale ssp. cereale 
(aksled)   9~11 (16~18)   Rug (aksled) 
          

Avena sp.  8     Havre  

Avena fatua (avnbase) 1     Flyvehavre (avnbase) 

Carex sp.   28 (39)   Star  

Caryophyllaceae 13 (20)     Nellikefamilien 

Chenopodium album 
96+2f. 

(120+3f.) 23 (34) 259 Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium cf. album     35 Gåsefod, cf. hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp. 
143+9f. 

(199+15f.) 
10+3f. 

(12+3f.) 295 Gåsefod 

Cyperaceae/Polygonaceae   17   Halvgræsfamilien/Pileurtfamilien 

Fallopia convolvulus   1 (2)   Snerle-pileurt 

Galeopsis sp. 7+3f.     Hanekro  

Cf. Lolium perenne   211 (355)   Cf. almindelig rajgræs 

Persicaria maculosa/lapathifolia 56+1f.   2 Fersken-/bleg pileurt 

Plantago lanceolata     1 Lancetvejbred 

Poaceae 4 (5) 348 (392) 137+4f. Græs 

Polygonum aviculare 1     Vej-pileurt 

Cf. Ranunculus sp.   1 (2)   Cf. ranunkel 

Raphanus raphanistrum  5     Kiddike  

Raphanus raphanistrum (skulper) 29+7f.     Kiddike (skulper) 

Rumex acetosella 1 (2) 18 (21)   Rødknæ 

Cf. Rumex acetosella     1 Cf. Rødknæ 

Scleranthus annuus 1     En-årig knavel 
Spergula arvensis 
(kapselfragmenter/frø) 7/30+     

Amindelig spergel 
(kapselfragmenter/frø) 

Spergula arvensis (løse frø) 1317 (2213) 8 (10)   Amindelig spergel (løse frø) 

Trifolium sp.   23 (26)   Kløver  

Tripleuspermum inodorum   2   Lugtløs kamille 

Urtica dioica   1   Stor nælde 

Veronica sp.   1   Ærenpris 

Viola sp.   14 (15)   Viol 
          

Indet. 9f. 41 (49) 6 Ubestemt 
          

Trækul XXX XX X Trækul 

Forkullede halmfragmenter Mange Mange Mange Forkullede halmfragmenter 
Cf. Calluna vulgaris (forkullede 
stængler)  1     

Cf. hedelyng (forkullede 
stængler) 

Forkullede rødder (>1mm) 66 115 (117) 20 Forkullede rødder (>1mm) 
Tabel 2. Resultat af de analyserede ovnprøver fra Sindinggård. 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. ”f”=fragmenter, ”cf”=sandsynlig bestemmelse, ”sp”=bestemmelse til slægt, men ikke nærmere til art. Ved aksled viser 
tallet før ”~” antallet af fundne fragmenter, mens tallet efter viser antallet af aksled. Ved X2678 og X2679 var prøvestørrelsen 
så stor, at hele prøven var for omfattende at analysere. Her blev en repræsentativ delprøve i stedet analyseret. Det reelle antal 
analyserede planterester i den analyserede delprøve er her angivet udenfor parentes, mens den anslåede totale mængde 
planterester i hele prøven er angivet i parentes. 
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