SBM 1383, Firgårde IV etape II, del III
(FHM 4296/2356)

Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra
jernudvindingsovne og et hus fra romersk jernalder

Peter Mose Jensen, cand. mag.

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum
Nr. 25 2019

SBM 1383, Firgårde IV etape II, del III
(FHM 4296/2356)
Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra
jernudvindingsovne og et hus fra romersk jernalder
Peter Mose Jensen, cand.mag.

Indledning
Lokaliteten Firgårde IV, etape II, del III (FHM 4296/2356) ligger placeret øst for Ry1. De
arkæologiske undersøgelser i området har været opdelt på flere deludgravninger, hvor der
løbende har været udtaget jordprøver til flotering og efterfølgende undersøgelse for
indholdet af især forkullet organisk materiale. Herværende prøvebeskrivelse og gennemgang
baserer sig på de prøver, der blev udtaget i løbet af udgravningens etape II, del III.

Jordprøver og jordprøvebehandlingen
I forbindelse med udgravningerne på Firgårde IV etape II del III blev der i alt udtaget 36
jordprøver til analyse.
Inden analysen blev jordprøverne først præpareret ved hjælp af en såkaldt flotering, der blev
foretaget af Moesgaard Museum på museets 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 Firgårde IV, etape II, del III
indledningsvist kursorisk vurderet på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,
Moesgaard Museum af mag. art. Marianne Høyem Andreasen. Den kursorisk vurdering, der
foregik under mikroskop ved op til ca. 40 X forstørrelse, har til formål at give et hurtigt
overblik over indholdet af især forkullede planterester i prøverne.
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Firgårde IV, etape II, del III (SBM 1383) er beliggende i Dover sogn, Skanderborg kommune, har
sb/sted-nr. 160203-318 og UTM koordinaterne 550009/6216269 zone 32.
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Resultatet af det kursoriske gennemsyn kan ses i tabel 1 nedenfor.
I forbindelse med det kursoriske gennemsyn blev der erkendt forkullede rester af afgrøder
samt vilde planter i en del prøver. Kornkernerne blev bestemt til byg (Hordeum vulgare) i
form af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare), emmer/spelt (Triticum turgidum ssp.
dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta), rug (Secale cereale ssp. cereale) og havre (Avena
sp.). Fra byg og rug blev der også erkendt aksled i enkelte af prøverne. Desuden blev der
fundet kornstrå i to af prøverne.
Andre dyrkede arter blev identificeret i form af hør (Linum usitatissimum), der fandtes i
enkelte af prøver. Den ene af prøverne fra X747 indeholdt kun hørstængler, mens den anden
X747 indeholdt såvel frø som stængler og kapselfragmenter fra hør. Alt var forkullet.
Af forkullede frø blev der erkendt bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa),
gåsefod (Chenopodium sp.), hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), almindelig spergel
(Spergula arvensis), vej-pileurt (Polygonum aviculare), skræppe (Rumex sp.), græs-familie
(Poaceae), rødknæ (Rumex acetosella), hejre (Bromus sp.), ærteblomst-familie (Fabaceae),
nellike-familie (Caryophyllaceae), star (Carex sp.), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus) og
hanekro (Galeopsis sp.).
Mulige indsamlede arter blev erkendt i form af forkullede skalfragmenter fra hasselnød
(Corylus avellana).
Trækulsmængden i prøverne varierede fra lav til meget høj. I en af prøverne kunne der
umiddelbart erkendes en forkullet stængel fra hedelyng (Calluna vulgaris).
På baggrund af det kursoriske gennemsyn af prøverne fra Firgårde IV, etape II, del III blev det
efterfølgende besluttet at foretage arkæobotanisk analyse af ni prøver. Blandt disse kom fire
prøver (X759, X770, X776 og X777) fra tre jernudvindingsovne, mens fem prøver (X760, X761,
X763, X764 og X766) kommer fra det treskibede hus K143. Resultatet af analyserne, som blev
foretaget ved op til ca. X40 forstørrelse af cand.mag. Peter Mose Jensen, og som kan ses i
tabel 2, skal gennemgås i følgende afsnit.

Jernudvindingsovn A6189

Figur 1. Jernudvindingsovn A6189
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Fra jernudvindingsovn A6189, som sandsynligvis har været brugt til udvinding af jern gennem
ristning af myremalm, er analyseret en enkelt prøve X759 (se tabel 2). Fra denne prøve
blev der udtaget forkullede kornkerner til tre 14C dateringer, hvoraf de to daterede ovnen til
perioden fra slutningen af ældre romersk-yngre romersk jernalder (138-380 kal. e.Kr.
(95,4%)). Den tredje datering på en bygkerne gav en datering til perioden 1647 - efter 1937
e.Kr. Dette må være en fejldatering og falder meget godt i tråd med, at byg bortset fra den
daterede kerne ellers ikke optrådte i prøven. Således kan bygkernen med nogen
sandsynlighed ses som en afspejling af en smule forurening af prøven med nyere materiale.
Som det fremgår af tabel 2, bestod de forkullede planterester i X759 ud over en vis mængde
trækul af en blanding af dyrkede afgrøder og ukrudtsrester.
Afgrøderne i prøven dominerede over ukrudt og bestod overvejende af aksled fra rug (Secale
cereale ssp. cereale). Enkelte forkullede kerner af rug fandtes også i prøven, men af øvrige
afgrøderester i prøven fandtes blot enkelte kerner af emmer/spelt (Triticum turgidum ssp.
dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta), én enkelt kerne af sandsynlig havre (Cf. Avena sp.)
samt et enkelt aksled fra mulig byg (Cf. Hordeum vulgare). Disse sporadisk forekommende
afgrøderester er alle vanskelige at tolke som sikre tegn på dyrkning især set i lyset af den
ovennævnte bygkerne, der er 14C dateret til nyere tid. Det må således betragtes som muligt,
at de afspejler eksempler på udefrakommende forurening af prøven med enten ældre eller
yngre materiale, der f.eks. gennem dyregange er havnet i prøven. Alternativt kan de
sporadisk forekommende planterester også afspejle arter, som ikke har været intentionelt
dyrket, men som har forekommet tilfældigt og i små mængder på rugmarken i form af ukrudt.
Ligesom de sporadisk forekommende arter er de aksled, der blot kunne bestemmes som
enten byg eller rug vanskelige at tolke. At alle sikkert identificerede aksled i prøven var fra
rug sandsynliggør dog, at også de usikkert bestemte aksled tilhører denne afgrøde.
Ved siden af afgrøderester optrådte der også vilde frø i mindre mængder i prøven. Disse
bestod især af græsfrø (Poaceae). Græs kan optræde på mange forskellige biotoper, men den
sporadiske forekomst af arter som især gåsefod (Chenopodium sp.) og fersken-/bleg pileurt
(Persicaria maculosa/lapathifolia) kunne antyde, at i hvert fald en del af de vilde frø i prøven
kunne afspejle rester af det markukrudt, som har hørt til kornet i prøven.

Figur 2. Slaggegrubeovn fra romersk-germansk jernalder, med halmprop til opfangning af slaggen i anlæggets nedgravning (fra
Mikkelsen 2003)
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Tolkning af X759 i A6189
Samlet set var indholdet af forkullede planterester i X759 forholdsvis begrænset.
Dominansen i X759 af aksled fra rug og den forholdsvis ringe forekomst af kornkerner og vilde
frø tyder imidlertid på, at prøven afspejler tærskerester. Set i lyset af at der også optrådte
enkelte forkullede rester af mulig halm i prøven, kunne det tyde på, at både aks og halm har
været til stede i prøven. Samlet set er det derfor sandsynligt, at kornresterne i prøven består
af rughalm, hvor kernerne har været tærsket fra. Da prøveindholdet er forholdsvist
begrænset, kan det dog ikke udelukkes, at prøven alternativt afspejler indhøstet eller
optrukket rug, hvor kernerne stadig har siddet på aksene, og hvor misforholdet mellem
kerner og aks blot skyldes den forholdsvis lille og ikke særligt repræsentative prøve. Især
optrukket, utærsket korn har tilsyneladende været anvendt som propper i periodens
jernudvindingsovne, som det ses illustreret på figur 2. Der findes dog også enkelte eksempler
på brug af tærsket rughalm i ovnene (Mikkelsen 2003), og sandsynligvis udgør X759 resterne
af en sådan halmprop. Formodentlig afspejler de vilde frø i prøven rester af ukrudt, som
stadig har været iblandet afgrøderne i prøven.
Ud over resterne af korn og ukrudt indeholdt prøven også trækul i jævne mængder som tegn
på brændsel samt en smule stængler af sandsynlig hedelyng (Cf. Calluna vulgaris). Det er
muligt, at lyngstænglerne udgør en del af brændslet i ovnen, måske optændingsmateriale,
men en anden mulighed er, at stænglerne i stedet, sammen med halmen, har indgået i
”proppen”, der skulle opfange slaggen.

Jernudvindingsovn A6267
Fra jernudvindingsovn A6267, er analyseret en enkelt prøve X777 (se tabel 2 + fig. 3). På
baggrund af tre 14C dateringer af forkullede kornkerner er ovnen dateret til perioden fra
slutningen af ældre romersk-yngre romersk jernalder (127-379 kal. e.Kr. (95,4%)).

Figur 3. Jernudvindingsovn A6267 set i fladen

Som det ses i tabel 2, indeholdt X777 en blanding af forkullede rester fra afgrøder samt vilde
arter. Afgrøderne var relativt dårligt bevarede og er derfor vanskelige af identificere
nærmere, men tilsyneladende udgjordes størsteparten af afgrøderesterne af byg (Hordeum
vulgare). De fleste identificerbare bygkerner var fra avnklædt byg (Hordeum vulgare var.
vulgare), men enkelte kornkerner var dog muligvis fra nøgen byg (Hordeum vulgare cf. var.
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nudum). Ud over byg optrådte også et enkelt fragment af mulig rug (Cf. Secale cereale ssp.
cereale), der er vanskelig at tolke nærmere samt enkelte fragmenter af havre (Avena sp.),
hvor det dog ikke kunne fastslås, om det drejede sig om dyrket havre eller ukrudtsarten
flyvehavre.
Vilde frø optrådte i større mængder end afgrøderester i X777. Mest almindeligt
forekommende vilde arter i prøven er almindelig spergel (Spergula arvensis), græs (Poaceae)
og almindelig fuglegræs (Stellaria media). Mens græs kan forekomme på mange forskellige
biotoper, er både almindelig spergel og almindelig fuglegræs samt flere andre af de mere
sporadisk forekommende vilde arter i prøven typisk forekommende på marker og andre
hyppigt omrodede jordtyper. Af denne grund er det mest oplagt at tolke i hvert fald
hovedparten af de vilde frø i prøverne som rester af markukrudt, der er blevet indhøstet
sammen med kornet i prøven.

Tolkning af X777 i A6267
Forekomsten primært af byg sammen med en høj forekomst af formodede ukrudtsfrø
indikerer en forholdsvis urenset afgrøde. At prøven også indeholdt en del forkullede rester
af mulig halm tyder på, at halmstrå også har indgået i fundmaterialet. En sandsynlig tolkning
af prøven er derfor samlet set, at den indeholder indhøstet eller optrukket byg, som sikkert
er anvendt som halmprop i jernudvindingsanlægget (se diskussionen ovenfor). Grundet de
forholdsvis få makrofossiler i prøven må denne tolkning dog tages med nogen forbehold. Ud
over rester af korn og ukrudt skal det nævnes, at X777 også indeholdt en smule trækul, der
sandsynligvis afspejler brændsel i anlægget samt enkelte mulige stængler af hedelyng, der
enten kan have været brændsel eller en komponent i proppen sammen med kornhalmen.

Jernudvindingsovn A6193
To prøver – X770 og X776 er analyseret fra jernudvindingsovn A6193 (se tabel 2 + fig. 4).
Tre 14C dateringer af forkullede kornkerner fra X770 daterer denne ovn til perioden fra
slutningen af ældre romersk til begyndelsen af yngre romersk jernalder (139-395 kal. e.Kr.
(95,4%)).
Som det fremgår af figur 4 nedenfor, bestod ovnanlægget at to nedgravninger. Prøve X770
er udtaget i den største nedgravning, mens X776 er udtaget i den mindste, men da
nedgravningerne flyder sammen, og de to prøvers indhold er stort set identiske, skal de
behandles samlet i den følgende gennemgang.
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Figur 4. Ovnanlæg 6193. X770 er udtaget fra den største nedgravning til venstre, mens X776 er udtaget fra den mindste
nedgravning længst til højre

Som det fremgår af tabel 2, indeholdt både X770 og X776 en blanding af forkullede
afgrøderester og vilde frø, men langt overvejende rester af afgrøder.
Langt den største del af afgrøderesterne i de to prøver bestod af aksled fra rug. En del aksled
i prøven kunne ikke sikkert bestemmes som rug, men de mange rugaksled og forekomsten
af enkelte rugkerner i prøven indikerer, at også de ikke sikkert bestemte aksled tilhører denne
sort. Af øvrige mulige afgrøder i prøven fandtes blot en enkelt kerne af havre i X770, men her
kunne det dog ikke fastslås, om det drejede sig om dyrket havre eller ukrudtsarten
flyvehavre. Vilde frø optrådte kun sporadisk i de to prøver og er derfor vanskelige at tolke. At
der forekom typisk markukrudt i prøven især i form af enkelte frø af fersken-/bleg pileurt
(Persicaria maculosa/lapathiofolia) indikerer dog, at i hvert fald flere af de vilde frø afspejler
rester af markukrudt, der har været iblandet afgrøderesterne i prøverne.

Tolkning af X770 og X776 i A6193
Den meget høje forekomst af aksled fra rug i de to prøver i forhold til både kornkerner,
ukrudtsfrø og mulige halmfragmenter tyder klart på, at prøven afspejler affald fra rensning
af rug, hvor både kornkerner, halm og de fleste ukrudtsfrø allerede har været renset fra. At
en del skrøbelige halmfragmenter ikke har overlevet forkulningsprocessen kan ikke
udelukkes. Både den stort set manglende forekomst af halm sammen med det næsten totale
fravær af ukrudtsfrø og kornkerner i prøven er dog påfaldende og indikerer, at prøven ikke
afspejler tærskeaffald, idet tærskeaffald normalt vil indeholde strå. I stedet tyder prøverne
på affald fra en senere finrensningsproces såsom kastning eller sigtning af afgrøden (se fig.
5). En alternativ tolkning kunne dog også være, at prøven afspejler affaldet fra rensning kun
af rugaksene, der har været skåret af stråene forud for rensningen.
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Figur. 5. De forskellige afgrøderesningsprocesser (efter Renfrew & Bahn 1994)

Anvendelsen af finrensningsaffald som prop i jernudvindingsovne er bemærkselsesværdigt.
Succesfulde propper i jernudvindingsovne bør normalt være fugtige og bestå af fleksibelt
plantemateriale (Jannie Koster Larsen pers. kommunik.). Da finrensningsaffaldet i X770 +
X776 sandsynligvis har været forholdsvis kompakt og tørt, med mindre det er blevet bevidst
fugtet, har det derfor sandsynligvis ikke været særligt velegnet som prop i ovnen. Af denne
grund er den nok mest oplagte tolkning af resterne af afgrøder og ukrudt i de to prøver, at
de repræsenterer brændsel, eksempelvist optændingsmateriale, hvilket passer godt med, at
de to prøver også indeholdt store mængder trækul undertiden fra store træstykker, som
yderligere tegn på tilstedeværelse af brændsel i ovnanlægget/ovnanlæggene.
Trækullet fra X776 er i øvrigt ved en tidligere vedanatomisk analyse (af 30 trækulsstykker)
bestemt som stammetræ og muligvis også grene udelukkende af egetræ (Out 2018).

Hus K143
Hus K143 var en nord-syd orienteret tre-skibet bygning med indgang i øst. Huset, der er tolket
som en økonomibygning, og som formodentlig er tilknyttet et øst-vestvendt hovedhus
umiddelbart mod nord, er dateret på tre kornkerner i X760, X761 og X763 sandsynligvis til
ældre romertid eller alternativt til lige omkring begyndelsen af yngre romertid (52-225 kal.
e.Kr. (95,4%)).
I alt fem arkæobotaniske prøver (X760, X761, X763, X764 og X766) er analyseret fra K143, og
resultatet af analyserne kan ses i tabel 3 samt på figur 7-8.
Mht. tolkningen af de forkullede planterester i huset skal det nævnes, at huset ikke er tolket
som en brandtomt. Af denne grund stammer de forkullede planterester i huset efter al
sandsynlighed ikke fra en bestemt begivenhed i huset, men er sandsynligvis i stedet
akkumuleret over et længere tidsrum igennem husets brugstid.
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Figur 6. Hus K143 med anlægsnumre

Som det fremgår af tabel 3 samt figur 7 + 8, indeholder de analyserede prøver fra hus K143
både forkullede rester af korn samt vilde frø i varierende mængder.
Afgrøderne i huset består primært af kerner af rug, byg, sandsynligvis i form af avnklædt byg
og havre, der alle optræder i relativt store mængder. Mht. havren var det ligesom ved den
øvrige havre fra lokaliteten ikke muligt at se, om det drejede sig om dyrket havre eller
ukrudtsarten flyvehavre. Pga. det høje antal havrekerner i flere prøver fra huset, må det dog
antages, at havren i hus K143 sandsynligvis har været en dyrket afgrøde på stedet. Det skal
også nævnes, at der fandtes en enkelt kerne af sandsynlig emmer/spelt (Cf. Triticum
dicoccon/spelta) i huset, der set i lyset af den usikre bestemmelse og sporadiske forekomst
dog ikke kan anses som et sikkert tegn på en dyrket afgrøde.
Vilde frø optrådte i varierende og undertiden relativt høje mængder i prøverne fra hus K143.
Mest almindeligt forekommende er frø af græs (Poaceae), der især optrådte i store mængder
i A6627 og A6713. Hejre, sandsynligvis i form af rughejre (Bromus cf. secalinus), almindelig
spergel (Spergula arvensis), gåsefod (Chenopodium sp.), bl.a. i form af hvidmelet gåsefod
(Chenopodium album) og lugtløs kamille (Tripleuspermum inodorum) optrådte dog også i en
vis mængde i flere prøver.
En stor del af arterne i prøverne fra K143 foretrækker typisk marker og andre hyppigt
omrodede biotoper. Den mest oplagte tolkning af disse arter er, at de afspejler rester af
markukrudt, som har været indhøstet sammen med kornet i prøverne. På grund af
sammenblandingen af afgrøder i de enkelte prøver, kan det dog ikke afgøres om bestemte
ukrudtsarter har hørt sammen med bestemte afgrøder.
En del af de vilde frø og især de mange græsfrø er vanskeligere at tolke, da græs både kan
vokse på marker såvel som på enge/overdrev og i en række andre biotoper.
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Tolkning af makrofossilprøverne i hus K143
Som det fremgår af figur 7 og 8, indeholdt alle analyserede prøver fra hus K143 afgrøderester
i nogen eller høje mængder. Dette indikerer, at der har været opbevaret afgrøder i hele
huset, hvilket understøtter den arkæologiske tolkning af huset som en økonomibygning, der
bl.a. har være brugt til oplagring af afgrøder.
På figur 8 ses desuden, at de forskellige afgrøder med nogen overlap koncentrerer sig
forskellige steder i huset, hvilket indikerer, hvor de forskellige afgrøder har været oplagret.
Byg findes således primært i den nordligste del af huset, mens havre især findes i
midterområdet. Rug optræder ligesom havre især i midten af bygningen, men relativt store
forekomster også i resten af huset tyder dog på en mere spredt opmagasinering af rug.

Figur 7. Fordelingen af kornkerner (gul) og vilde frø (sort) i hus K143. På figuren er fragmenter af kerner/frø omregnet til hele ud
fra følgende omregningsfaktor: 3 frøfragmenter=1 helt frø, mens 4 kornkernefragmenter=1 hel kornkerne. Aksled er ikke
medregnet på figuren.
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Figur 8. Fordelingen af rug (blå), havre (grøn), byg (rød), sandsynlig emmer/spelt (gul) og vilde frø (sort) i hus K143. På figuren
er fragmenter af kerner/frø omregnet til hele ud fra følgende omregningsfaktor: 3 frøfragmenter=1 helt frø, mens 4
kornkernefragmenter=1 hel kornkerne. Aksled er ikke medregnet på figuren.

Den relativt lave mængde af vilde frø i forhold til afgrøder i prøverne fra den nordlige og
sydlige del af huset tyder på, at afgrøderne her har været forholdsvis rensede. I prøverne fra
midten af huset er mængden af vilde frø til gengæld høj og er, især pga. de mange græsfrø
som kan komme fra mange forskellige biotoper, vanskelige at tolke. En mulighed er, at
græsfrøene fra denne del af huset er ukrudt, som har hørt til afgrøderne. I så fald har
afgrøderne i denne del af huset været relativt urensede. En anden, og måske mere sandsynlig
tolkning er dog, at græsset kommer fra hø, der af den ene eller anden grund har befundet sig
nær indgangsområdet i midten af huset f.eks. i form af gulvstrøelse, oplagret hø e.l.

Diskussion
Den arkæobotaniske analyse fra Firgårde IV, etape II, del III har samlet set givet et yderst
varieret indblik i det lokale agerbrug i romersk jernalder, og i hvordan forskellige
agerbrugsprodukter har været anvendt på forskellig vis på lokaliteten. I økonomibygningen
ses opmagasinering af de mere eller mindre rensede kornkerner, mens man på forskellig
måde har anvendt indhøstet/optrukket halm og forskellige typer rensningsaffald i de
formodede jernudvindingsovne på stedet.
De dyrkede afgrøder på stedet, rug, avnklædt byg og formodentlig også havre kendes i
forvejen fra talrige andre danske arkæobotaniske prøver dateret til romersk jernalder
(Robinson et al 2009). Omkring begyndelsen af yngre romersk jernalder sker der
tilsyneladende en klar agerbrugsmæssig ændring herhjemme. Denne markerer sig især ved
en klar stigning i rug, og særligt en række jyske fund bliver nu tydeligt domineret dels af rug,
der efter al sandsynlighed har været dyrket som en vinterafgrøde, og dels af byg, som har
været en vårafgrøde (Mikkelsen 2003). Rugstigningen ses i store dele af Sydskandinavien i
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yngre romertid (Jensen 2019), hvilket vidner om en hurtig spredning af den øgede
rugdyrkning over et større geografisk område.
I fundet fra Firgårde IV, etape II, del III var det desværre ikke muligt, enten på grund af
sammenblandingen af afgrøder eller på grund af en sparsom forekomst af ukrudtsfrø i
prøverne, at afgøre, om rugen her har været en vinterafgrøde og byggen en vårafgrøde. Når
det er sagt, skal det dog også siges, at den klare fokus på dyrkningen af netop avnklædt byg
og rug klart tyder på, at det er denne type agerbrug, der har været bedrevet på stedet.
Et andet, virkeligt interessant aspekt omkring rugdyrkningen på Firgårde IV er desuden den
tidlige datering af hus K143 sandsynligvis til ældre romersk jernalder. Som tidligere nævnt,
dateres de tidligste større rugfund herhjemme normalt til omkring begyndelsen af yngre
romertid eller senere. De arkæobotaniske fund fra Firgårde IV, etape II, del III hører således
til blandt de allertidligste eksempler både på rugdyrkning i større stil herhjemme, men er
også et meget tidligt muligt tegn på rugdyrkning som vinterafgrøde.

Litteratur
Jensen, P.M. 2019: Fynske arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra
romersk jernalder til middelalder. CENTRUM. Forskningscenter for centralitet. Rapport nr. 2.
2018. Odense Bys Museer. https://museum.odense.dk/media/13223573/Rapport-2Arkaeobotanik_Faerdig.pdf
Mikkelsen, P.H. 2003: Agerbruget I: Mikkelsen, P.H. & L.C. Nørbach.: Drengsted.
Bebyggelse, jernproduktion og agerbrug i yngre romersk og ældre germansk jernalder.
Højbjerg
Out, W. 2018: SBM 1383, Firgårde IV, etape II, del 3 (FHM 4296/2356). Trækulsanalyse fra
en jernudvindingsovn eller slaggegrube fra ældre romersk jernalder. Afdeling for
Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum, rapport nr. 13, 2018
Renfrew, C. & P. Bahn 1994: Archaeology. Theories, Methods and Practice. Genoptryk fra
1991. London
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
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)
Triticum aestivum ssp. aestivum L. Brødhvede. Triticum turgidum ssp. dicoccon L. Emmer.
Triticum aestivum ssp. spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm. (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 velgødet jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater.
(Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
Euphorbia helioscopia L. Skærm-Vortemælk. 10-30 cm (10-40 cm) høj stængel, omkring
650 frø pr. plante. Blomstrer i maj-september. Udpræget sommerannuel. Optræder i åbne
og/eller sent såede sommerafgrøder. Agerjord, haver og ruderater. (Melander 1998,
Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993).
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 140200 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)
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
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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)
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)
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 urens L. Liden nælde. 20-40 cm høj. Blomstrer juni-september. Agerjorde, haver,
ruderater (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)
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Usikker bestemmelse
Bromus cf. secalinus L. Rug-Hejre. 50-100 cm høj, omkring 1.450 frø pr. plante. Blomstrer
og frømodner juni-juli. Overvintrende enårig, og udviklingen falder nogenlunde sammen med
rugens frømodning. Tidligere en meget almindelig og besværlig ukrudtsplante, der fortrinsvis
forekom i vintersæd hos rugen. Optræder især besværligt i våde eller fugtige pletter i
rugmarken, og især i fugtige år og da Rug-Hejre bedre tåler fugtige marker får denne ofte
overtaget, og kan betragtes som den egentlige afgrøde. Samtidig har Rug-Hejrens evner til at
klare sig bedre end den bevirket, at man troede rugen kunne forvandle sig til Rug-Hejre.
Ruderater, rugmarker. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
Cf. Galeopsis sp. Cf. Hanekro
Cf. Myosotis sp. Forglemmigej
Cf. Persicaria/Polygonum sp. Cf. pileurt

Planter identificeret til slægt eller familie
Carex sp. Star sp.
Caryopfyllaceae. Nellikefamilien
Chenopodium sp. Gåsefod sp.
Fabaceae. Ærteblomstfamilien
Poaceae. Græsfamilien
Polygonaceae. Syrefamilien
Rumex sp. Skræppe
Stellaria sp. Fladstjerne
Trifolium sp. Kløver
Viola sp. Viol
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Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbekæmpelse. Det
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Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidensk. og mathem. Afd., 8 Række, VIII. København
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Tabeller
EGNET TIL
X-NR

MAKROFOSSIL
ANALYSE?

ANTAL
14C-

VEDANALYSE?

DATERING

KORN

FRØ

TRÆKUL

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

747

Ja

Nej

Ja

3-30

>30

xx

½ lille fundæske. Byg. Kornstrå-"knæ".
Aksled. Hørstængler. Hørfrø. Hørkapselfragmenter. Spergula arvensis. Fallopia
convolvulus

747

Ja

Nej

Ja

0

0

0

1/4 lille fundæske. Hørstængler i bundter
(tidligere modtaget prøve)

749

Evt.

Nej

Ja

>20

<20

xxx

Byg. Rug. Havre. Carex sp. Fallopia
convolvulus. Chenopodium album

750

Nej

Ja

Evt.

0

0

xxxxx

5 kaffefiltre

751

Nej

Nej

Ja

6+f

<5

xx

Byg

752

Nej

Nej

Evt.

1f*

0

xxx

*Ikke 14C-egnet

753

Nej

Ja

Evt.

0

0

xxxx

A6785

754

Nej

Nej

Ja

3

2

xxx

A6781. Avnklædt byg.
Hasselnøddeskalsfragmenter

755

Nej

Ja

Evt.

0

0

xxxx

Opvarmet deformeret organisk materiale

756

Nej

Nej

Ja

10-15

<30

xxx

Byg. Avnklædt byg. Rug. Persicaria
lapathifolia/maculosa. Chenopodium sp.

757

Nej

Nej

Ja

7

<5

xxx

Byg. Rug. Havre

758

Nej

Ja

Ja

5-15

<10

xxxx

759

Evt.

Nej

Ja

>30

<20

xxx

Byg. Avnklædt byg. Poaceae
Byg. Rug. Aksled. Rumex acetosella.
Poaceae

760

Ja

Ja

Ja

>75

>20

xxxx

Rug. Havre. Aksled. Poaceae

761

Evt.

Nej

Ja

20-30

<10

xxx

Rug. Poaceae

762

Nej

Ja

Evt.

0

<20

xxxx

763

Ja

Nej

Ja

>100

>40

xxx

Galeopsis sp.
Havre. Rug. Emmer/spelt. Poaceae.
Rumex sp. Polygonum aviculare.
Chenopodium sp. Spergula arvensis.
Rumex acetosella

764

Ja

Nej

Ja

>50

<30

xxx

Avnklædt byg. Havre. Rug. Aksled.
Persicaria lapathifolia/maculosa

765

Evt.

Ja

Ja

>20

<20

xxxx

Byg. Avnklædt byg. Poaceae. Spergula
arvensis. Sandslagge

766

Evt.

Nej

Ja

>30

>10

xxx

Rug

767

Nej

Nej

Ja

1+1f

<5

xxx

Byg

768

Nej

Nej

Ja

10-15

<5

xx

Byg. Havre

769

Nej

Nej

Evt.

0

0

xxx

770

Ja

Nej

Ja

>100*

<30

xxx

*Fortrinsvis aksled fra byg og rug. Rug.
Fabaceae. Persicaria lapathifolia/maculosa

771

Nej

Nej

Evt.

0

0

xxx

Opvarmet deformeret organisk materiale

772

Nej

Nej

Evt.

1f*

0

xx

*Ikke 14C-egnet

773

Nej

Nej

Evt.

0

0

xx

774

Nej

Nej

Evt.

0

0

xx

Lyng. Beskidt materiale

775

Ja

Nej

Ja

>30

>150

xxx

Havre. Byg. Hør. Persicaria
lapathifolia/maculosa. Chenopodium album

776

Nej

Ja

Evt.

0

0

xxxxx

1 lille fundæske

777

Ja

Nej

Ja

30-40

>50

xx

Byg. Avnklædt byg. Havre. Strå. Poaceae.
Caryophyllaceae. Spergula arvensis.
Persicaria lapathifolia/maculosa

778

Nej

Nej

Ja

1

<20

xx

Byg. Lyngstængler. Poaceae. Persicaria
lapathifolia/maculosa. Galeopsis sp.

779

Nej

Nej

Ja

2

<10

xxx

780

Nej

Nej

Evt.

0

<20

xxx

781

Nej

Nej

Ja

2+f

<5

xxx

Byg
Persicaria lapathifolia/maculosa. Galeopsis
sp.
Havre. Byg. Persicaria
lapathifolia/maculosa

782

Nej

Ja

Ja

3-4

<20

xxxx

Havre. Persicaria lapathifolia/maculosa.
Chenopodium sp. Poaceae

Tabel 1. Resultat af de kursoriske gennemsyn fra Firgårde IV, etape II, del III. 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. ”f”=fragmenter, ”cf”=sandsynlig bestemmelse, ”sp”=bestemmelse til slægt, men ikke nærmere
til art
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X-nr

759

770

776

777

X-nr

A-nr

6189

6193

6193

6267

A-nr

4,5

4

4,5

3

Prøvestørrelse (l)

8

9

855/826

5

Prøvestørrelse (ml)

1

Havre

Prøvestørrelse (l)
Prøvestørrelse (ml)
Avena sp.

1

Cf. Avena sp.

1f.

Cerealia indet.

8f.

1+2f.
2+9f.

1+1f.

15+27f.

Cf. havre
Korn indet.

Hordeum vulgare cf. var. nudum

2

Byg cf. nøgen byg

Hordeum vulgare var. vulgare

4

Avnklædt byg

Hordeum vulgare cf. var. vulgare

3

Byg, cf. avnklædt byg

Hordeum vulgare

11

Byg

Cf. Hordeum (aksled)
Secale cereale ssp. cereale

1~1

Cf. byg (aksled)

5

8+1f.

11+5f.

39~43

890~931

594~629

1f.

2f.

Secale/Hordeum (aksled)

35~35

128~142

Triticum dicoccon/spelta

1+1f.

Secale cereale ssp. cereale (aksled)
Cf. Secale cereale ssp. cereale
Cf. Secale cereale ssp. cereale
(aksled)

Caryophyllaceae
Chenopodium sp.

Cf. Rug (aksled)

11~12

Rug/byg (aksled)
Emmer/spelt
Nellikefamilien
1

1

1

Poaceae

10

Cf. Poaceae

Gåsefod
Ærteblomstfamilien

3

Cf. Persicaria maculosa/lapathifolium

Cf. Rug

20~27

1

Persicaria maculosa/lapathifolium

3

Fersken-/bleg pileurt
Cf. fersken-/bleg pileurt

1

19+5f.

2

Græs
Cf. Græs

1

Vej-pileurt

Raphanus raphanistrum (skulpe)
Rumex acetosella

Rug (aksled)
1f.

1

Fabaceae

Polygonum aviculare

Rug

1+1f.
1

1

Spergula arvensis

21+3f.

Stellaria media

8

Kiddike (skulpe)
Rødknæ
Amindelig spergel
Almindelig fuglegræs

Stellaria sp.

1

Fladstjerne

Cf. Trifolium sp.

1

Cf. Kløver

Indet.
Trækul

2

Ubestemt

XXX

XXX

XXXXX

XX

Trækul

Forkullet strå (halm?)
Forkullede stængler (cf. Calluna
vulgaris)

3f.

2f.

1f.

68f.

Forkullet strå (halm?)
Forkullede stængler (cf.
Hedelyng)

Forkullede rødder

1

Mineralsk slagge

7f.

4
1

Forkullede rødder

2

Mineralsk slagge

Tabel 2. Resultat af de analyserede ovnprøver fra Firgårde IV, etape II, del III. Med mindre andet er nævnt består planteresterne
i prøverne af forkullede kerner eller frø. I tabellen er trækul subjektivt vurderet med 1-5 Xér. 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
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X-nr

760

761

763

764

766

X-nr

A-nr

A-nr

6627

6641

6713

6706

6731

Prøvestørrelse (l)

3,5

5

3,5

2,5

2,5

Prøvestørrelse (l)

Prøvestørrelse (ml)

47

4

15

17

11

Prøvestørrelse (ml)

70+18f.

3+3f.

Avena sp.

30+7f.

Havre

Avena sp.(avne)

1

Cf. Avena sp.

8f.

2

5+39f.

5+30f.

Korn indet.

3

44+14f.

Avnklædt byg

Cerealia indet.
Hordeum vulgare var. vulgare

3+8f.

3f.

3

Hordeum vulgare
Secale cereale ssp. cereale
Secale cereale ssp. cereale
(aksled)
Cf. Secale cereale ssp. cereale

Havre (avne)
Cf. havre

7
70+2f.

23+2f.

78+12f.

2~2

1~1

3~3

2f.

2

Secale/Hordeum (aksled)

12+2f.

Byg
46

Rug (aksled)
2f.

Cf. Rug

2~2

Cf. Triticum dicoccon/spelta

Rug/byg (aksled)
1

Bromus cf. Secalinus

4

10+5f.

Carex sp.

1

1

Chenopodium album

3

1

Chenopodium sp.
Euphorbia helioscopia
Fallopia convolvulus

2

Cf. Emmer/spelt
1

Hvidmelet gåsefod

6

Gåsefod

1

Skærm-vortemælk

Cf. Galeopsis
Cf. Myosotis
1

Poaceae

23

Hejre cf. Rughejre
Star

1

1+1f.

Cf. Persicaria/Polygonum sp.

Rug

Snerlepileurt
1

Cf. Hanekro

1

Cf. Forglemmigej
Cf. Pileurt

3

115+9f.

2

Poaceae (aksled)

Græs
1~2

Græs (aksled)

Polygonum aviculare

3

Vej-pileurt

Polygonaceae

1

Pileurt-familien

Raphanus raphanistrum (skulpe)
Rumex acetosella

Kiddike (skulpe)
1

Rødknæ

Cf. Rumex acetosella

1

Cf. Rødknæ

Rumex sp.

2

Skræppe

Spergula arvensis

4

10

Amindelig spergel

Stellaria media

2

2

Almindelig fuglegræs

Trifolium sp.

2

Tripleuspermum inodorum

1

Kløver
1

Urtica urens
Viola sp.

2

Indet.

3

Trækul
Forkullet strå (halm?)

6

Lugtløs kamille

1

Liden nælde
Viol

10

1

2

XXX

XX

XXX

XXX

XXX

4f.

1f.

14f.

5f.

4f.

Forkullede stængler

4

Forkullede rødder
Opvarmet, deformeret organisk
materiale

2

Mineralsk slagge

1

2

1

Trækul
Forkullet strå (halm?)
Forkullede stængler

2

Forkullede rødder
Opvarmet, deformeret
organisk materiale

1
1

Ubestemt

1

1

Mineralsk slagge

Tabel 3. Resultat af de analyserede prøver fra hus K143 fra Firgårde IV, etape II, del III. Med mindre andet er nævnt består
planteresterne i prøverne af forkullede kerner eller frø. I tabellen er trækul subjektivt vurderet med 1-5 Xér. 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
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