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Indledning 
I 2018 og 2019 gennemførte Museum Sydøstdanmark en prøvegravning (KNV 00691-1)1 og en 
udgravning (KNV 00691-2)2 af en lang række anlæg og huse fra bronze- og jernalderen (figur 1) ved 
Hammer sydøst for Næstved. Udgravningen blev forestået af arkæolog Katrine Kølle Hansen for 
Museum Sydøstdanmark. I forbindelse med udgravningen blev der udtaget jordprøver til flotering 
og makrofossilanalyse fra en lang række af lokalitetens anlæg. 

 
1  KNV 00691-1, Forundersøgelse (FHM 4296/2958). Hammer sogn, Hammer herred, Region Sjælland. Sted. 
nr. 050401-80. UTM: 682.083,63/ 6114987.69 Zone 32 
2 KNV 00691-2, Hammer Enghave (FHM 4296/2958). Hammer sogn, Hammer herred, Region Sjælland. Sted. 
nr. 050401-80. UTM: 682.083,63/ 6114987.69 Zone 32 

 

Figur 1. Oversigt over 
lokaliteten KNV 00691-1 
(længst mod nord – 
markeret med en rød 
cirkel) og KNV 00691-2, 
Hammer Enghave 
(Udarbejdet af Katrine 
Kølle Hansen, Museum 
Sydøstdanmark) 
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Prøvebehandling 
Jordprøverne blev floteret af firmaet Scanflot ved Niels Michaelsen. 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 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 efterfølgende arkæobotaniske kursoriske gennemsyn fremgår af tabel 1. 
Gennemsynet blev foretaget af ph.d. Neeke Hammers og cand.mag. Mads Bakken Thastrup på 
Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum. 

Der blev fundet forkullede kornkerner og/eller frø i cirka halvdelen af de gennemsete prøver.  
Kornkernerne blev artsbestemt til byg (Hordeum vulgare) i form af avnklædt byg (Hordeum vulgare 
var. vulgare), rug (Secale cereale ssp. cereale), hvede (Triticum sp.) i form af emmer/spelt (Triticum 
turgidum ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta) og brødhvede/durumhvede (Triticum 
aestivum ssp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum), havre (Avena sp.) samt en avnbase af mulig 
emmer (cf. Triticum turgidum ssp. dicoccon). 

Af forkullede frø blev der erkendt, hejre (Bromus sp.), star (Carex sp.), gåsefod (Chenopodium 
sp.), halvgræs-familien (Cyperaceae), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), hanekro (Galeopsis sp.), 
snerre (Galium sp.), bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), græs-familien 
(Poaceae), pileurt-familien (Polygonaceae), vej-pileurt (Polygonum aviculare), rødknæ (Rumex 
acetosella), hyld (Sambucus sp.), sort natskygge (Solanum nigrum), almindelig spergel (Spergula 
arvensis) og almindelig pengeurt (Thlaspi arvense). 

Af mulig indsamlede arter blev fundet forkullet frø fra hyld (Sambucus sp.) og fragmenter af 
forkullet hasselnøddeskal (Corylus avellana), forkullede frø af æble (Malus sp.) og rodknold af 
knoldet draphavre (Arrhenatherum elatius var. bulbosum).  

Derudover indeholdt prøverne mineralsk slagge, knoglefragmenter og recente rødder. 
Trækulsmængden i prøverne var varierende fra meget lav til meget høj. 
Flere af konstruktionerne indeholdt så store mængder forkullede korn og/eller frø, at prøverne 

umiddelbart var egnede til en arkæobotanisk analyse. Det blev vurderet, at en arkæobotanisk 
analyse ville give et indblik i lokalitetens agerbrug, afgrødehåndtering og opbevaring af kornet i 
yngre bronzealder og jernalder samt forøge vores viden om og forståelse af agerbruget i området 
mere generelt. Desuden vil de give et vigtigt indblik i stakladernes funktion fra et planteøkonomisk 
perspektiv, hvilket sjældent er muligt, da der ofte ikke er bevaret større mængder makrofossiler i 
prøver fra staklader. Dermed kan prøverne øge vores viden om, hvilken funktion stakladerne havde 
på fortidens bopladser. 

De arkæobotaniske analyser 

K50 – Staklade fra yngre bronzealder 
Stakladen blev udgravet i forbindelse med forundersøgelsen og ligger langt fra den øvrige 
bebyggelse (figur 1). Den er bevaret i form af fire stolpehuller (figur 2) og er 14C-dateret til 783-488 
BC ved hjælp af tre kornkerner. 
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Prøverne er overordnet set domineret af kornkerner (figur 3)3 – hovedsageligt i form af byg 

(Hordeum vulgare), men også havre (Avena sp.)4 og hvede (Triticum sp.) findes i prøverne (figur 4). 
I de tilfælde, hvor det var muligt at identificere byg-kernerne til undersort, var der i 21 ud af 23 
tilfælde tale om avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare), mens de sidste to kerner kunne 
identificeres som nøgen byg (Hordeum vulgare vaar. nudum). Hvede-kernerne kunne hovedsageligt 
identificeres som emmer/spelt (Triticum dicoccon/spelta)5, mens kunne enkelte stammer fra 
brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum/durum)6.  

 
3 I figurerne er aksled og avnbaser regnet om til det antal kerner, hvert aksled/avnbase svarer til. Det vil sige, 
at hver hele emmer-/spelt-avnbase svarer til to emmer-/spelt-kerner, mens en halv avnbase svarer til 1 kerne. 
Det samme er valgt for hvede-avnbaser. For enkorn svarer både en hel og en halv avnbase til en kerne. Det er 
dog muligt, at andre faktorer spiller ind lige mht. denne prøve, men den anvendte omregningsfaktor er 1. For 
rug findes 2 kerner pr. aksled, derfor er der brugt en omregningsfaktor på 2. For byg er omregningsfaktoren 
3, da der er tale om 6-radet byg. For de uidentificerede korn-aksled formodes det, at der er tale om byg, da 
byg er dominerende blandt identificerede aksled, derfor er der valgt en omregningsfaktor på 3 
I forhold til de uidentificerede kornfragmenter så er fire kornfragmenter omregnet til én hel kornkerne 
4 Ud fra kernerne alene er det ikke muligt at skelne mellem dyrket havre og ukrudts-arten flyve-havre 
5 Teoretisk kan der skelnes mellem kerner fra emmer og spelt, men der er et stort overlap i de to sorters 
længde, bredde og højde-indeks, hvilket betyder, at det i praksis er meget vanskeligt. Til gengæld kan der 
nemmere skelnes mellem de to sorters avnbaser (Jacomet et coll. 2006). På grund af vanskelighederne mellem 
at skelne mellem emmer- og spelt-kerner er der i denne analyse blevet valgt ikke at forsøge at identificere 
dem nærmere  
6 Det er ikke muligt at skelne mellem brødhvede og durumhvede alene på baggrund af kernerne, mens det er 
muligt at skelne mellem de to sorters aksled (Jacomet et coll. 2006). Indtil for nyligt blev det formodet, at kun 
brødhvede blev dyrket i Norden i forhistorisk tid, da durumhvede er en mere sydlig kornsort (Cappers & Neef 
2012). Nu er der imidlertid identificeret aksled fra durumhvede i neolitisk kontekst i Danmark (Kirleis & Fischer 
2014; Andreasen 2017) 

Figur 2. Plantegning af K50 (Udarbejdet af 
Katrine Kølle Hansen, Museum Sydøstdanmark) 

 

 
Figur 3. Forholdet 
mellem kornkerner, frø 
og andet i K50. Se 
desuden note 3 



   

4 
 

 
Ukrudtsfrøene udgør 15 % af makrofossilerne og består hovedsageligt af frø fra typiske 

markukrudtsarter i form af hejre (Bromus sp.), hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), gåsefod 
(Chenopodium sp.), almindelig hanespore (Echinochloa crus-galli) og bleg/fersken-pileurt 
(Persicaria lapathifolia/maculosa)(tabel 2). Dermed skal ukrudtsfrøene sandsynligvis ses i 
sammenhæng med kornet, idet det er sandsynligt, at det har groet sammen med kornet på 
markerne og er blevet indhøstet sammen med det i forbindelse med høsten. 

Desuden er der identificeret et frø fra almindelig hirse (Panicum miliaceum), et frø fra bede (Beta 
vulgaris) samt flere forskellige dele af sandsynligvis minimum fire æbler i form af kerner, kernehus-
fragmenter, frugtkød og mulige stilke (figur 5; tabel 2). 

 

 

Figur 4. Forholdet mellem 
kornsorterne i K50. Se 
desuden note 3 

 

Figur 5. Foto af bede-frøet fra P8 (øverst til højre) og æble-kerner og -kernehusfragment fra 
P7 (venstre) samt æblefragment med blomsterbase fra P10 (nederst til højre). Skala 1 mm 
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Når der ses på fordelingen af makrofossilerne i stakladen, så ses det, at der er en koncentration 

af kornkerner med kun meget få ukrudtsfrø samt et bede-frø i det sydvestlige hjørne (figur 6). En 
tilsvarende fordeling ses i det nordøstlige hjørne, men med æblefragmenter fremfor bede-frø. 
Begge disse prøver er dominerede af byg-kerner med et mindre indhold af hvede samt mod sydvest 
havre (figur 7). Det kunne dermed se ud til, at der i disse dele af stakladen har været oplagret 
rensede byg-afgrøder. Det er mere usikkert, om hvede-kernerne er rester fra en oplagret afgrøde, 
eller om denne sort snarere skal ses som en form for ukrudtsindslag i byg-afgrøden. Procent- og 
antalmæssigt kan der dog sagtens være tale om et (mindre) lager af emmer/spelt. Fundene af bede-
frøet og æbleresterne i stakladen antyder også, at disse arter blev oplagret her sandsynligvis som 
føde. Begge arter har sandsynligvis været indsamlet, da bede-frøet må formodes at komme fra 
arten strandbede, som er den vilde stamform for de senere dyrkede arter af bede, som roe, 
rødbede, sølvbede, bladbede mm. Desværre er det ikke muligt ved hjælp af frøene at skelne mellem 
disse arter, men det formodes, at de dyrkede arter først dukker op langt senere (Körber-Grohne 
1995). 

De to øvrige prøver i stakladen indeholder en højere andel af ukrudtsfrø, hvilket viser, at der 
enten er tale om ikke rensede afgrøder eller en sammenblanding af rensede afgrøder og affaldet 
fra kornrensningen. Det kendes fra flere jyske fund, at også kornrensningsaffaldet blev oplagret – 
måske som dyrefoder, nødkost eller andet (Robinson 2000; Andreasen 2015), men det er dog 
mindst lige så sandsynligt, at der er tale om et samlet fund, hvor kornet er oplagret før den endelige 
rensning eller måske tilmed før selve tærskningen, som det muligvis kendes fra andre staklader i 
området (Andreasen & Sloth forthcoming). Også i disse prøver er der spor efter en oplagring af 
æbler, ligesom der i prøven fra det nordvestlige stolpehul blev identificeret ét frø fra hirse. Ud fra 

 

Figur 6. Fordelingen af 
kornkerner, frø og andet i 
K50. Se desuden note 3 

 

 
Figur 7. Fordelingen af 
kornsorter i K50. Se 
desuden note 3 
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ét frø er det vanskeligt at udlede en dyrkning af denne art, men da den sædvanligvis ikke 
forekommer som ukrudt, er dyrkning en mulighed, særligt da yngre bronzealder er den periode i 
dansk forhistorie, hvor hirse hyppigst forekommer i fundene (Robinson 1994; Robinson 2003). 

I forbindelse med tolkningen af makrofossilerne i stakladen spiller det også en rolle, om 
stakladen betragtes som en brandtomt, da makrofossilerne i givet fald vil afspejle et øjebliksbillede 
af oplagrede afgrøder mm. Hvis der ikke er tale om en brandtomt, så er det mere sandsynligt, at 
det er rent tilfældigt, hvilke af planterne der er blevet forkullede og dermed bevarede. Den lave 
mængde trækul i prøverne taler umiddelbart imod brandtomten, men da stakladen på den anden 
side ligger helt rent, så tyder det ikke på, at trækullet er forurening fra anden bopladsaktiviteter og 
kan dermed være de sidste trækulsspor efter en brand. Den lave mængde trækul kan måske antyde, 
at hvis der har været tale om en brand, så har den været intentionel, hvor man har ryddet brugbart 
materiale fra konstruktionen for til sidst at fjerne den ved afbrænding. Dette kan yderligere måske 
understøttes af, at der sjældent vil være brug af ild i forbindelse med en staklade, hvorfor en 
uheldsbrand vil være meget lidt sandsynlig. Hvis der er tale om en intentionel brandtomt, vil 
makrofossilerne afspejle de sidste rester efter de oplagrede planter, der er blevet efterladt efter 
rydningen. Dette kan skyldes, at der er tale om spild, at planterne er overset, eller måske har de 
været i så dårlig stand (råd, fugt mm.), at de ikke har været værd at gemme. Det er dermed ikke 
sikkert, at de identificerede makrofossiler repræsenterer alle de planter, der har været oplagret i 
stakladen, men dem, der er fundet, har sandsynligvis været oplagret her. 

Samlet set ser det ud til, at stakladen har været brugt til at oplagre rensede og urensede dyrkede 
afgrøder i form af avnklædt byg samt muligvis emmer/spelt og måske hirse. Desuden ses der spor 
efter en indsamling og oplagring af æbler samt muligvis bede. 

K12 – staklade fra jernalderen 
K12 ligger i samme område som K10 (figur 8 og 9) og er generelt dateret til jernalderen. Stakladen 
består af fire stolpehuller, hvoraf der er udtaget jordprøver til makrofossilanalyser i tre, idet der 
ikke er udtaget en prøve i det sydvestligste stolpehul. 

 

 

  

Figur 8. Plantegning af K10 & K12 
(Udarbejdet af Katrine Kølle Hansen, 
Museum Sydøstdanmark). K12 er den lille 
staklade i midten, mens K10 er den større 
konstruktion yderst 

Figur 9. K10 og K12 set fra øst (Foto: Katrine 
Kølle Hansen, Museum Sydøstdanmark) 
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Prøverne indeholder ikke helt så mange makrofossiler som K3, hvilket gør den arkæobotaniske 
tolkning lidt mindre sikker. Det kan dog ses, at også her dominerer kornkerner over ukrudtsfrø (figur 
10). Byg er den dominerende kornsort, men igen findes også få kerner af hvede i form af 
emmer/spelt og brødhvede/durumhvede samt ganske lidt havre (figur 11). Kun fire af byg-kernerne 
kunne identificeres til undersort – alle er avnklædt byg (tabel 3). 

I alt er der kun fundet 14 frø fra ukrudt, hvor af cirka en trediedel kan identificeres som frø fra 
typiske markukrudtsarter i form af hvidmelet gåsefod, gåsefod og bleg/fersken-pileurt (tabel 3). De 
resterende kan kun identificeres til familie, så de kan ikke tilskrives en bestemt biotop. Det kunne 
dermed igen tyde på, at frøene skal knyttes sammen med de indhøstede afgrøder, og at de 
sandsynligvis er indhøstet sammen med dem. 

Umiddelbart ser det ud til, at pladsen inden i stakladen har været meget ens udnyttet. 
Fordelingen af makrofossilerne antyder, at der har været oplagret delvist rensede afgrøder i hele 
stakladen, dog med en hovedvægt i den nordvestlige del (figur 12 & 13), idet prøverne er 
dominerede af kornkerner, men med en procentmæssig andel af ukrudtsfrø, der varierer mellem 
ca. 16 og godt 25 %. Dermed ser det ikke ud til, at afgrøderne har været færdigt rensede, eller 

  

 
 

Figur 10. Forholdet mellem kornkerner og frø i 
K12. Se desuden note 3 

 
 
Figur 11. Forholdet mellem kornsorterne i K12. Se 
desuden note 3 

 

Figur 12. Fordelingen af kornkerner og frø i K12. Se 
desuden note 3 

Figur 13. Fordelingen af kornsorterne i K12. Se 
desuden note 3 
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alternativt at man har accepteret en mindre mængde ukrudtsfrø i maden. Kornkernerne er 
dominerede af byg i alle tre prøver, men der er dog en så høj andel af hvede i det nordøstlige hjørne 
og af havre i det sydøstlige hjørne, at disse sorter sandsynligvis også bør betragtes som dyrkede. 
Hveden udgøres hovedsageligt af emmer/spelt, som tilhører de såkaldte dækkede hvedesorter. Det 
vides fra etnoarkæologiske studier, at denne type hvede ofte opbevares som mere eller mindre 
urensede små-aks for at beskytte kernerne mod råd og svamp (Hillman 1984a), hvilket måske kan 
forklare de relativt mange ukrudtsfrø i prøverne. 

K39 – treskibet hus fra førromersk jernalder 
K39 er et treskibet hus, hvor den vestligste ende lå udenfor udgravningsgrænsen (figur 14). Huset 
er 14C-dateret ved hjælp af tre kornkerner. To af kernerne giver en datering til førromersk jernalder 
(380-200 BC), mens den sidste giver en datering til yngre jernalder. I den samme prøve, som gav 
dateringen til yngre jernalder, er fundet en rug-kerne. Denne kornsort bliver først almindeligt 
udbredt som dyrket sort i løbet af yngre romersk jernalder (Mikkelsen 2003; Robinson et al 2009). 
Samlet antyder dateringen til yngre jernalder og fundet af rug, at det pågældende stolpehul, der 
ligger helt i kanten af feltet, sandsynligvis ikke hører til K39. Makrofossilerne fra P195 er derfor ikke 
inkluderet i analysen, men kan dog ses på figur 16 helt til venstre samt i tabel 4. 

 
Generelt er prøverne dominerede af ukrudtsfrø, mens korn i form af avnklædt byg, byg og havre 

kun udgør 5 % af makrofossilerne (figur 15; tabel 4). Forholdet mellem de forskellige kornsorter kan 
ikke vurderes, da der kun er så få kornkerner i prøverne. Frøene stammer endnu engang 
hovedsageligt fra typiske markukrudtsarter som hejre, hvidmelet gåsefod, gåsefod, almindelig 
hanespore, snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), bleg/fersken-pileurt, vej-pileurt (Polygonum 
aviculare), knavel, almindelig pengeurt (Thlaspi arvense) samt en stor mængde sort natskygge 
(Solanum nigrum) (tabel 4). Fund af frø fra star (Carex sp.) tyder på, at der har været vådere 
områder i marken eller i omgivelserne, hvorfra frøene er indhøstet til bopladsen, mens frøene fra 
stor nælde (Urtica dioica) ofte kan kædes sammen med almindelige bopladsaktiviteter, da de ynder 
velgødsket jord. Det ser dermed ud til, at hovedparten af frøene kan knyttes sammen med 
afgrøderne, men sort natskygge forekommer dog i så store mængder, at det ikke kan udelukkes, at 
planten har været indsamlet. 

Foruden kornkerner og frø er der også fundet enkelte frø fra sæddodder (Camelina sativa) og 
dyrket hør (Linum usitatissimum) i prøverne. Begge er almindeligt dyrket i førromersk jernalder 
(Robinson 1994). Endelig er der identificeret et skalfragment fra en hasselnød (Corylus avellana), 
som kan antyde indsamling af vilde arter. 

 

 

Figur 14. Plantegning af 
K39 (Udarbejdet af 
Katrine Kølle Hansen, 
Museum 
Sydøstdanmark) 
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Makrofossilerne koncentrerer sig i de to første stolpesæt i den østlige del af huset, mens den 
resterende udgravede del af huset (et sæt stolpehuller) kun indeholder ganske få makrofossiler 
(figur 16). Hvad der sker i den ikke-udgravede del, kan selvsagt ikke udredes. 

Det ser ud til, at der i husets østlige del har været en større mængde frø/planter oplagret. 
Umiddelbart ser det ud til, at der kan være tale om affald fra kornrensningsprocesser (figur 17), da 
der hovedsageligt, som nævnt, er tale om frø fra typiske markukrudtsarter samt, at der er en mindre 
mængde kornkerner iblandet (figur 16). Som nævnt under K50, kendes det fra andre lokaliteter, at 
dette affald blev oplagret som en ressource (Robinson 2000; Andreasen 2015), der kunne bruges 
som mad, som det kendes fra moseligene f.eks. Grauballemanden (Harild et al 2007), dyrefoder 
eller andet. Mængden af frø fra sort natskygge i P199 (tabel 4) antyder dog, at der ligger mere bag 
sammensætningen af makrofossilerne end blot kornrensningsaffald. Den store mængde frø fra sort 
natskygge særligt i P199 tyder på, at denne art har været separat indsamlet og oplagret i denne del 
af huset. Ifølge Brøndegaard kan bladene bruges som salat, mens den i middelalderen og historisk 
tid har haft utallige anvendelser i folke-medicinen (Brøndegaard 1979). Alternativt har afgrøderne 
blot været meget inficeret med netop denne ukrudtsart. 

En alternativ tolkning af makrofossilerne kunne være, at kornrensningsaffaldet har været brugt 
som gulvstrøelse, men i givet fald burde det også findes i de øvrige dele af huset, ligesom der burde 
findes strå mm. i prøverne. Strå og akslede mm. kan dog være forsvundet i forbindelse med 
forkulningen, da eksperimenter har vist, at disse dele af kornet hurtigere forsvinder fuldstændigt i 
forbindelse med forkulning end kornkerner (Boardman & Jones 1990). 

 

Figur 15. Forholdet mellem 
kornkerner, frø og andet i K39. 
Se desuden note 3 

 

Figur 16. Fordelingen af kornkerner, frø og andet i K39. Se desuden note 3 
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K10 – Konstruktion fra yngre romersk – ældre germansk jernalder 
K10 er en konstruktion med buet væggrøft og uregelmæssig indre tagkonstruktion (figur 8). Ved 
hjælp af to kornkerner er den 14C-dateret til 256-540 AD. 

Prøverne fra de fire tagstolpehuller er generelt dominerede af kornkerner (figur 18; tabel 5) 
hovedsageligt i form af byg, hvoraf nogle kunne identificeres som avnklædt byg, men også enkelte 
kerner fra havre og rug samt én emmer-/spelt-kerne (figur 19; tabel 5). Frøene i prøverne udgør 
samlet set 24 % af makrofossilerne og er hovedsageligt fra typiske markukrudtsarter som hvidmelet 
gåsefod, gåsefod, snerle-pileurt, bleg/fersken-pileurt, almindelig kiddike (Raphanus raphanistrum) 
og knavel (figur 18; tabel 5). Derudover blev der i prøverne identificeret to frø af dyrket hør, som 
kan antyde en mulig dyrkning af denne sort som enten olie- eller tekstilplante samt et frø fra bede, 
som muligvis kan vise en indsamling af den spiselige strandbede (tabel 5). Igen er det dog ikke 
muligt at identificere frøet som strandbede fremfor de dyrkede arter, men det er sandsynligt ud fra 
den tidlige datering. 

Fordelingen af makrofossilerne i K10 bør tages med forbehold, da hver prøve for sig kun 
indeholder en mindre mængde makrofossiler, men de kan dog alligevel give en indikation af, hvad 
der rent plantemæssigt er foregået i konstruktionen. 

Umiddelbart ser det ud til, at konstruktionen har indeholdt lagre af mere eller mindre renset byg 
(figur 20 & 21) – sandsynligvis i form af avnklædt byg, muligvis suppleret med andre dyrkede 
afgrøder som havre, rug og muligvis emmer/spelt og hør samt måske indsamlede planter som bede. 
Den forholdsvis lille mængde kornkerner i prøverne kan dog tale imod denne tolkning og antyder i 
stedet, at der ”blot” har været tale om en håndtering af afgrøderne i konstruktionen, men det er 

 

Figur 17. Diverse agerbrugsprocesser i form af kornrensning, kornhåndtering og oplagring 
(Renfrew & Bahn 1994, s. 235) 
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Figur 18. Forholdet mellem 
kornkerner, frø og andet i K10. 
Se desuden note 3 

 

Figur 19. Forholdet mellem 
kornsorterne i K10. Se desuden 
note 3 

 

Figur 20. Fordelingen af 
kornkerner, frø og andet i K10. 
Se desuden note 3 

 

Figur 21. Fordelingen af 
kornsorterne i K10. Se desuden 
note 3 



   

12 
 

 
dog også muligt, at det er de allersidste rester af lagre, der ovenikøbet kan være tømt, før 
forkulningen fandt sted. I den forbindelse bør det nævnes, at det altid er meget svært at regne ud, 
hvor store mængder der oprindeligt har været i forbindelse med fund af makrofossiler, da diverse 
transformationsprocesser som forkulning, forstyrrelser osv. samt tilfældigheder i forbindelse med 
deponeringen vil påvirke mængden af makrofossiler. 

K11 – Hus med buet vægforløb fra yngre romersk – ældre germansk jernalder 
K11 er en konstruktion med buet vægforløb (figur 22), hvorfra der er udtaget en række jordprøver 
til makrofossilanalyse. Konstruktionen er 14C-dateret til 261-586 AD ved hjælp af tre kornkerner. 

 
Mængden af forkullede korn og frø 

er også forholdsvis lille i prøverne fra 
K11, men med dette in mente, kan de 
alligevel bruges til at få en ide om 
afgrøderne og plantehåndteringen i 
konstruktionen. 

Ukrudtsfrø udgør hele 38 % af 
makrofossilerne, mens de resterende 
62 % er forkullede kornkerner (figur 
23). Kornet er hovedsageligt byg, men 
også rug og hvede udgør, begge med 
fire kerner, hver især 12 % af 
kornkernerne (figur 24). Det er 
dermed muligt, at alle tre sorter bør 
betragtes som dyrkede. De af ukrudtsfrøene, der kunne identificeres nærmere end til slægt eller 
familie, stammer alle fra typiske markukrudtsarter som gåsefod, snerle-pileurt, bleg/fersken-pileurt 
og vej-pileurt (tabel 6), hvilket gør, at de sandsynligvis skal betragtes som ukrudt i de dyrkede 
afgrøder. 

 

 

 

 

Figur 22. Plantegning af K11 
(Udarbejdet af Katrine Kølle 
Hansen, Museum Sydøstdanmark) 

Figur 23. Forholdet mellem kornkerner og frø i K11. 
Se desuden note 3 

 

 

Figur 24. Forholdet mellem kornsorterne i K11. Se 
desuden note 3 
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Umiddelbart ser det ud til, at andelen af ukrudtsfrø i prøverne er lidt højere i den nordlige del af 

K11 end i den sydlige del (figur 25), men på grund af det lave antal makrofossiler bør denne forskel 
ikke tillægges den store betydning. Overordnet set er kornet i K11 sandsynligvis renset, men dog 
kan enkelte af prøverne, hvor andelen af frø er højere end kornkerner, måske snarere afspejle 
rester af kornrensningsaffald. Igen er tolkningen dog usikker på grund af den lave mængde af 
makrofossiler. 

Et interessant mønster i fordelingen af kornsorter, der peger på, at både hvede og rug faktisk er 
selvstændigt dyrkede arter i forbindelse med K11, er, at disse to sorter med undtagelse af én enkelt 
prøve er koncenteret i K11’s sydøstlige hjørne (figur 26). Ellers er byg den dominerende sort i de 
øvrige dele af konstruktionen. 

Igen er spørgsmålet, om der rent faktisk er tale om lagre af afgrøder, eller om makrofossilerne 
stammer fra andre sammenhænge. En oplagt mulighed er, at makrofossilerne kunne afspejle 
gulvstrøelse, da de findes spredt i store dele af konstruktionen, som det f.eks. kendes fra hus K1 fra 
Kongehøj fra ældre bronzealder (Andreasen 2011), men da der kun er enkelte mulige strå i én 
prøve, samt at der slet ikke er observeret hverken aksled eller avnbaser i prøverne, kan dette ikke 
påvises ud fra prøverne. I stedet må det formodes, at der enten har foregået en eller anden form 
for afgrødehåndtering i K11, eller at der har været oplagret afgrøder i konstruktionen. 

K3 – treskibet hus fra ældre – yngre germansk jernalder 
K3 er et treskibet hus med fem sæt tagstolpehuller (figur 27), der er 14C-dateret til 261-540 AD på 
fem kornkerner. 

Overordnet er prøverne dominerede af kornkerner, mens aksled fra byg og avnbaser fra hvede 
udgør 5 % af makrofossilerne og ukrudtsfrø udgør 6 % (figur 28). Endelig er der også identificeret 
et frø fra dyrket hør samt et frø fra hyld (Sambucus nigra) (tabel 7). Kornsorterne er dominerede af 
byg, men også havre, rug og hvede findes i prøverne i en sådan mængde, at det er muligt, at de har 
været selvstændigt dyrkede i forbindelse med huset (figur 29; tabel 7). Kun en lille andel af byg-
kernerne kunne identificeres til undersort, og her udgøres hovedparten af avnklædt byg, mens 
nøgen byg kun er repræsenteret af otte kerner (tabel 7). Blandt hvede-kernerne er  

  

Figur 25. Fordelingen af kornkerner og frø i K11. 
Se desuden note 3 

Figur 26. Fordelingen af kornsorterne i K11. Se 
desuden note 3 
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emmer/spelt dominerende, men også brødhvede/durumhvede er identificeret. I de hvedeholdige 
prøver ses det yderligere, at det sandsynligvis er emmer fremfor spelt, der har været dyrket, da der 
kun er identificeret emmer-avnbaser (Triticum turgidum ssp. dicoccon) og ingen spelt-avnbaser 
(tabel 7). 

Ukrudtsfrøene skal igen sandsynligvis hovedsageligt ses i sammenhæng med de dyrkede 
afgrøder, da de nærmere identificerbare frø alle stammer fra typiske markukrudtsarter som hejre, 
hvidmelet gåsefod, gåsefod, bleg/fersken-pileurt, almindelig kiddike, rødknæ (Rumex acetosella), 
knavel og almindelig spergel (Spergula arvensis) (tabel 7). Fundene af star og sumpstrå (Eleocharis 
sp.) antyder, at der enten har været våde område i marken/markerne, eller at der også er indført  

Figur 27. 
Plantegning af 
K3 (Udarbejdet 
af Katrine Kølle 
Hansen, 
Museum 
Sydøstdanmark) 

 

 
Figur 28. Forholdet mellem 
kornkerner, 
aksled/avnbaser, frø og 
andet i K3. Se desuden note 3 

 

Figur 29. Forholdet mellem 
kornsorterne i K3. Se 
desuden note 3 
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planter fra mere våde områder til huset, måske i form af hø eller lignende, men på grund af den 
ringe andel af disse arter er det svært at komme til en entydig konklusion (tabel 7). 

Næsten alle makrofossilerne er samlet i et stolpehul A816 (figur 30 & 31), som består af de tre 
prøver P45, P502 og P504 (tabel 7), mens de øvrige kun indeholder forholdsvis få makrofossiler. 
Det er tydeligt, at A816 har været brændt, men når der ses på trækullet i de øvrige prøver fra huset, 
så ser det umiddelbart ud til, at hele huset har været nedbrændt. Det betyder, at makrofossilerne 
formodentlig stammer fra den samme - muligvis intentionelle nedbrænding af huset. Prøverne fra 
A816 i husets nordøstlige hjørne ser ud til at afspejle et lager af rensede afgrøder, måske til dels i 
form af emmersmåaks, hvor kun ganske lidt ukrudtsfrø samt aksled og avnbaser manglede at blive 
fjernet. Dette kan skyldes, at den sidste håndrening af afgrøderne i følge etnoarkæologiske studier 
først skete umiddelbart før brugen af kornet i madlavningen (Hillman 1984a; b). Sammensætningen 
af kornet i A816 antyder, at der har været tale om flere lagre, der er blevet sammenblandede, enten 
fordi de alle har været i nærheden af stolpen samtidigt, eller fordi det har vekslet, hvilken kornsort 
der har været oplagret i området. Dette ses ved, at samtlige dyrkede kornsorter i huset i form af 
avnklædt byg, emmer, havre, rug og muligvis brødhvede/durumhvede findes i prøverne (figur 32). 

 

Figur 30. Fordelingen af kornkerner, 
aksled/avnbaser, frø og andet i K3. Se 
desuden note 3 

 

Figur 31. Foto af A816 fra K3 (Foto: 
Katrine Kølle Hansen, Museum 
Sydøstfanmark) 
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Det fremgår dermed med al tydelighed, at afgrøde-opbevaringen i huset er sket i husets nordøstlige 
del, mens de øvrige makrofossiler i huset sandsynligvis mere skal se som en baggrundsstøj, hvor 
makrofossilerne er tilfældigt spild i forbindelse med plantehåndteringen. 

K21 – treskibet hus fra ældre – yngre germansk jernalder 
K21 er et treskibet hus med tre sæt tagstolpehuller, der overlapper/overlappes af det treskibede 
hus K22 (figur 33). På grund af denne overlapning er der en vis risiko for, at der kan være sket en 
sammenblanding af makrofossiler fra de to huse enten på grund af aktiviteter i husene eller på 
grund af bioturbation. Når der ses på fordelingen af makrofossilerne i de to huse, ser en eventuel 
sammenblanding dog kun ud til at være sket i mindre grad, hvis overhovedet. K21 er 14C-dateret til 
423-636 AD ved hjælp af tre kornkerner. 

Der er fundet forholdsvis mange forkullede korn og frø i prøverne fra huset, og hovedparten af 
disse er kornkerner, mens 8 % udgøres af ukrudtsfrø (figur 34; tabel 8). Kornet domineres af byg,  

 

Figur 32. Fordelingen af kornsorterne i K3. Se desuden note 3 

 

Figur 33. 
Plantegning af 
K21 (til højre) og 
K22 (til venstre) 
(Udarbejdet af 
Katrine Kølle 
Hansen, Museum 
Sydøstdanmark) 
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men også rug og hvede i form af emmer/spelt findes i lidt større mængder (figur 35; tabel 8). 
Desuden er der én kerne fra henholdsvis brødhvede/durumhvede og havre. 

Ukrudtsfrøene stammer hovedsageligt fra typiske markukrudtsarter som gåsefod, snerle-
pileurt, bleg/fersken-pileurt, almindelig kiddike og rødknæ (tabel 8) og skal dermed sandsynligvis 
knyttes sammen med afgrøderne. 

Fordelingen af makrofossilerne i K21 peger i retning af, at der har været oplagret korn midt i 
huset samt i mindre grad i det sydvestlige hjørne (figur 36). Prøven midt i husets sydlige del 
indeholder procentmæssigt lidt flere ukrudtsfrø end de øvrige prøver, men da der stadig er tale om 
et meget lavt antal, ser det umiddelbart ud til, at der i alle prøverne er tale om rensede afgrøder, 
der måske blot mangler den sidste håndrensning. Da byg er den dominerende kornsort i de enkelte 
prøver, er der ingen tvivl om, at byg har været dyrket i forbindelse med huset (figur 37). Det er til 
gengæld mere vanskeligt med sikkerhed at konkludere, om rug og havre har været selvstændigt 
dyrket og oplagret, eller om disse sorter skal betragtes som en form for ukrudt i bygafgrøden på 
grund af deres lavere procentmæssige andel. Diverse kornsorter kan optræde som en slags ukrudt 
i en dyrket afgrøde, hvis de(n) tidligere har vokset på marken, eller hvis såsæden har været tilfældigt 
iblandet andre sorter end den egentligt dyrkede. 

I de øvrige dele af huset ser der ikke ud til at have været oplagret afgrøder. I stedet skal de 
enkelte makrofossiler i disse områder sandsynligvis ses som tilfældigt spild fra plantehåndtering, 
eller muligvis som forurening fra tidligere eller senere aktiviteter i området. 

 

Figur 34. Forholdet mellem kornkerner og 
frø i K21. Se desuden note 3 

 

 
Figur 35. Forholdet mellem 
kornsorterne i K21. Se desuden note 3 
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K22 – treskibet hus fra ældre – yngre germansk jernalder 
K22 er et treskibet hus med tre sæt tagstolpehuller, der som nævnt overlapper med K21 med 
dertilfølgende tolkningsproblemer (se K21)(figur 33). Huset er 14C-dateret til 428-638 AD ved hjælp 
af tre kornkerner. 

Prøverne er generelt dominerede af kornkerner, men også aksled fra byg og rug samt ukrudtsfrø 
udgør en forholdsvis stor andel (figur 38; tabel 9). I prøverne er der desuden identificeret enkelte 
frø fra dyrket hør og sæddodder samt et fragment af en rodknold fra knoldet draphavre 
(Arrhenatherum elatius var. bulbosum)(tabel 9). De to første kan være dyrket for deres olieholdige 
frø, ligesom hør også kan være dyrket som tekstilplante, mens knoldet draphavre kan være  

Figur 36. Fordelingen af kornkerner og frø i K21. Se desuden note 3 

 

Figur 37. Fordelingen af kornsorterne i K21. Se desuden note 3 
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indsamlet på grund af deres spiselige rodknolde. I nogle sammenhænge kan rodknolde fra knoldet 
draphavre muligvis også have indgået i en religiøs sammenhæng, da de af nogle er tolket som en 
del af en forfædrekult, idet selve planten kan ligne de dyrkede kornsorter (Artelius 1999). Disse 
rodknolde findes nogle gange i grave, ligesom de i Østjylland er fundet i en sådan mængde og i et 
sådant mønster i jernalderhuse, at det ser ud til, at de har indgået i et offerritual (Jensen, Andreasen 
& Mikkelsen 2010). 

Byg og rug er de dominerende kornsorter i prøverne, mens hvede i form af både emmer/spelt 
og brødhvede/drurumhvede samt havre kun findes i små mængder. En meget stor andel af 
kornkernerne var så dårligt bevarede, at de ikke kunne identificeres til sort (figur 39; tabel 9), hvilket 
giver en usikkerhed mht. om forholdet mellem de identificerede kornsorter også var det reelle 
forhold, da huset var i brug. 

I modsætning til K21, hvor afgrøderne blev oplagret midt i huset, så ser det ud til, at kornet og 
de øvrige planter i K22 fortrinsvis blev oplagret i husets nordvestlige del, mens der kun er mindre 
mængder makrofossiler i husets midterste del og ganske få i den østlige (figur 40). Umiddelbart ser 
det ud til, at kornet kun har været delvist renset, da der både er fundet ukrudtsfrø og aksled i 
kornlagret i husets nordvestlige hjørne. En anden mulighed kunne være, at kornet endnu ikke var 
tærsket, siden der også er fundet aksled i prøven, men i så fald burde man forvente en  

 

Figur 38. Forholdet mellem kornkerner, aksled, 
før og andet i K22. Se desuden note 3 

 

 

Figur 39. Forholdet mellem kornsorterne i K22. 
Se desuden note 3 

 

Figur 40. 
Fordelingen af 
kornkerner, 
aksled, frø og 
andet i K22. Se 
desuden note 3 
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højere mængde af ukrudtsfrø og af aksled. Dermed ser det snarere ud til, at prøven afspejler 
tærsket og delvist renset korn, der mangler den sidste håndrensning før brug. 

Ses der på kornsorternes fordeling, så ser det ud til, at både byg og rug har været oplagret i det 
nordvestlige hjørne, da antal kerner fra disse to sorter er meget ens (figur 41, tabel 9). På grund af 
den lave andel af hvede og havre er det til gengæld vanskeligt at konkludere, om disse sorter skal 
betragtes som selvstændige afgrøder, eller snarere som en form for ukrudt i byg- og rug-afgrøden. 

Opsamling 
Samlet set giver de analyserede arkæobotaniske analyser fra Hammer Enghave et godt indblik i de 
forskellige perioders planteøkonomi, plantehåndtering og de forskellige arters betydning gennem 
lokalitetens perioder. 

Dyrkede og indsamlede arter 
Der ses en tydelig udvikling i valget af dyrkede arter gennem perioderne på lokaliteten. Gennem 
alle perioderne ser det ud til, at byg er den mest dominerende afgrøde, og allerede fra yngre 
bronzealder ser det ud til, at det fortrinsvis har været avnklædt byg, der har været dyrket fremfor 
nøgen byg. Dette følger en tendens, der ser ud til at gælde for Sjælland, hvor avnklædt byg 
tilsyneladende bliver den dominerende bygsort på bekostning af nøgen byg midt i bronzealderen 
(Henriksen, P.S. 2003), mens dette skifte ser ud til at ske senere og i lidt forskellige perioder i det 
øvrige Danmark (Jensen & Andreasen 2011). Der dukker dog fortsat enkelte nøgen byg-kerner op i 
nogle af prøverne fra Hammer Enghave også i de senere perioder, men kun i så lavt et antal, at de 
enten må betragtes som en mindre betydningsfuld afgrøde eller mere sandsynligt som et 
ukrudtsindslag i den avnklædte byg.  

Til gengæld ser rug ud til først at få en mere fremtrædende rolle i agerbruget på lokaliteten i 
løbet af germansk jernalder, da det først er i prøverne fra K22, at rugen optræder i så stort et antal, 
at det næsten svarer til byggens mængde. I de øvrige konstruktioner fra romersk og germansk 
jernalder optræder rugen så fåtalligt, at det er svært at afgøre med sikkerhed, om der er tale om 
en selvstændigt dyrket afgrøde med en lille betydning i økonomien, eller om der er tale om et 
ukrudtsindslag i de andre dyrkede afgrøder. Dette står i skarp modsætning til, hvad der sker i Jylland 

Figur 41. 
Fordelingen af 
kornsorterne i 
K22. Se desuden 
note 3 
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og på Fyn, hvor rugen bliver alment udbredt og ser ud til at dyrkes på lige fod med avnklædt byg i 
løbet af (yngre) romersk jernalder (Jensen 2019; Mikkelsen 2003; Robinson et al 2009). Denne sene 
introduktion af rug som en vigtig og selvstændig afgrøde ser dog foreløbig ud til at passe fint 
overens med de øvrige samtidige fund fra Sjælland (f.eks. Andreasen 2020). 

Emmer/spelt og brødhvede/durumhvede er til stede i alle perioderne på lokaliteten, men som 
regel kun i meget små mængder. Det er dermed også svært med disse hvedesorter at afgøre, om 
der er tale selvstændigt dyrkede afgrøder med mindre betydning, eller om der er tale om 
ukrudtsindslag i de øvrige dyrkede afgrøder. Nedgangen i betydningen af emmer/spelt ses generelt 
i Danmark, hvor emmer/spelt er forholdsvis almindelige i yngre bronzealder, men herefter 
mindskes deres betydning løbende. De findes dog i alle perioderne (Robinson 1994; 2003; Robinson 
et al 2009). Brødhvede/durumhvede findes generelt på mange lokaliteter i alle de forhistoriske 
perioder fra neolitikum og frem, men oftest findes de kun i meget begrænset mængde. Enkelte 
større fund viser dog, at sorterne har været dyrket, men sandsynligvis kun som en sekundær 
afgrøde med mindre betydning (Andreasen, in press). Det er også muligt, at det er det, der er 
tilfældet på Hammer Enghave både med brødhvede/durumhvede og emmer/spelt. 

Som tidligere nævnt, er det ikke muligt alene ud fra kernerne at skelne mellem dyrket havre og 
flyve-havre. Kun hvis der stadig er velbevarede avner til stede på kernerne, kan der skelnes mellem 
de to arter (Jacomet et coll. 2006). Desværre er der ikke bevaret avner på havre-kernerne fra 
Hammer Enghave, hvilket gør det nødvendigt i stedet at se på mængden af havre-kerner for at 
afgøre, hvilket art der sandsynligvis er tale om. Generelt i Danmark ser det ud til, at de første 
eksempler på dyrket havre findes i yngre bronzealder, og at dyrkningen af sorten fortsætter op 
igennem jernalderen (Robinson 1994; Robinson et al 2009). På Hammer Enghave er det dog kun i 
K3 fra ældre-yngre germansk jernalder, at havre findes i så store mængder både med hensyn til 
antal og procentmæssigt, at en egentlig dyrkning kan formodes. I de øvrige konstruktioner er det 
derimod umuligt at konkludere, om der er tale om dyrkning eller ukrudt, men den sidste mulighed 
virker som den mest sandsynlige. 

Af mulige dyrkede arter, ud over korn er der fundet hirse, almindelig hør og sæddodder i nogle 
af prøverne. Hirse er kun fundet i ét tilfælde i form af ét frø fra K50 fra yngre bronzealder. Netop 
yngre bronzealder er den periode, hvor hirsedyrkningen er mest udbredt i Danmark, selvom den 
tilsyneladende finder sted også op gennem jernalderen og vikingetiden, men dog i meget 
begrænset mængde (Robinson 1994; 2003; Robinson et al 2009). Så det er muligt, at det enlige 
hirsefrø afspejler en dyrkning af hirse på lokaliteten, men det er svært at konkludere ud fra ét frø. 
Olieplanterne hør og sæddodder, den første kan også bruges som tekstilplante, findes også i så 
begrænsede mængder i prøverne, at det kan være svært at konkludere, om der er tale om en 
egentlig dyrkning af disse arter på Hammer Enghave. Det er dog sandsynligt, at der kan være tale 
om en dyrkning – måske i mindre skala, da begge sorter findes udbredt i hele jernalderen, om end 
deres betydning ser ud til at svækkes i den senere del (Robinson 1994; Robinson et al 2009). 
Desuden har frø fra disse sorter sværere end kornkerner ved at overleve en forkulning på grund af 
deres olieholdige frø, hvilket betyder, at de lettere forsvinder helt eller bliver uigenkendelige end 
kornkerner (Wilson 1984), hvorfor der er en risiko for en bias i materialet på grund af 
transformationsprocesserne. 

I prøverne er der også enkelte spor efter indsamling af vilde arter spredt gennem hele 
lokalitetens levetid. Fra fund af æble og bede i yngre bronzealder over hasselnødder i førromersk 
jernalder og bede i yngre romersk-ældre germansk jernalder til hyld og rodknold fra knoldet 
draphavre i ældre-yngre germansk jernalder. Der har sandsynligvis foregået indsamling af 
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tilgængelige vilde arter igennem hele forhistorien og sandsynligvis også i langt højere grad, end det 
ses i de arkæobotaniske prøver. Mange af de vilde arter har måske ikke været udsat for varme i 
samme grad som kornkernerne, hvilket vil gøre, at de ikke vil overleve, hvis de ikke forkulles. 
Ligesom det er muligt, at det er andre dele/stadier af planten end frøene, der har været udnyttet. 
Endelig vil arter som f.eks. æble kræve ideelle forhold for at forkulles på en sådan måde, at de 
bevares i genkendelig form fremfor enten helt at forsvinde eller ødelægges i en sådan grad, at de 
ikke kan genkendes.  

Som tidligere nævnt, er der i forbindelse med bede-frøene fra K50 og K10 sandsynligvis tale om 
frø fra den vilde art strandbede, som er stamform til de dyrkede arter som rødbede, sølvbede, roe 
og bladbede. Strandbede findes i dag fortrinsvis langs Storebælts kyster, men kendes fra 
arkæologiske fund fra Øresundsregionen fra middelalder/renæscanse7 (Mette Marie Hald, 
Miljøarkæologi og Materialeforskning, Nationalmuseet: mundtlig meddelelse) og ved Visborg ved 
Mariager Fjord fra tidlig neolitikum (Søren H. Andersen, seniorforsker, emeritus: mundtlig 
meddelelse), hvilket antyder, at strandbede tidligere har haft en større udbredelse. Strandbeden 
kan være indsamlet som spiseplante, idet bladene og muligvis roden er spiselige (Körber-Grohne 
1995, s. 214). 

Hasselnødder er en yndet indsamlet spiselig nød gennem hele forhistorien. Problemet med 
skalfragmentet i K39 er dog, at der kun er fundet ét fragment, hvilket kan betyde, at det er meget 
muligt, at der er tale om forurening fra tidligere tiders aktiviteter8. 

Æbler har sandsynligvis også været indsamlet gennem det meste af forhistorien, mens de 
tidligste fund af hyld er fra 5. århundrede e.Kr. (Henriksen, M.B. 2005; Henriksen, P.S. 2005)., hvilket 
stemmer fint overens med fundet fra K22. Også rodknoldsfragmentet fra knoldet draphavre 
antyder en mulig indsamling af denne spiselige plantedel, som også kendes fra store dele af 
forhistorien (Jensen et al 2010). 

En anden mulig indsamling af vilde arter udgør de mange frø fra sort natskygge i K39. Denne 
plante har, som nævnt, været brugt i folkemedicinen (Brøndegaard 1979) og kan måske være 
indsamlet i den egenskab. Alternativt kan frøene stamme fra en del af en dyrket mark, der har været 
særligt plaget af ukrudt i form af sort natskygge. 

Frøene 
Hovedparten af alle nærmere identificerede ukrudtsfrø i prøverne stammer fra typiske 
markukrudtsarter, som sandsynligvis har vokset sammen med de dyrkede afgrøder på markerne. I 
forbindelse med høsten er ukrudtet indhøstet sammen med afgrøderne, og der har derfor været 
behov for diverse aktiviteter for at rense kornet efter tærskningen – de såkaldte 
kornrensningsprocesser (figur 17). 

Mængden af frø i prøverne kan være påvirket af flere forskellige ting. For det første er mængden 
afhængig af, hvor meget ukrudt der har stået på marken og dermed er blevet indhøstet sammen 
med afgrøderne. Derudover er den afhængig af, hvor godt en prøve er renset, altså hvilket stadie i 
kornrensningsprocesserne prøven repræsenterer både i forhold til det rensede produkt og 
affaldsproduktet samt diverse transformationsprocesser mm. En interessant vinkel i den 
sammenhæng er også, at mængden af frø tildels kan være afhængig af kornsorten, idet de dækkede 

 
7 Her er det muligt, at der kan være tale om en af de dyrkede arter fremfor strandbede 
8 Problemerne omkring tolkninger af enkeltfragmenter af hasselnøddeskaller, der er påvist ved uventede 14C-
resultater, skyldes formodentlig dels, at hasselnødder til alle tider har været indsamlet og dels deres 
kompakthed, som gør, at forkullede hasselnøddeskaller kan overleve og cirkulere i kulturjord igennem meget 
lang tid – fra mesolitikum/neolitikum til i dag 
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hvede sorter – enkorn, emmer og spelt, sandsynligvis har været oplagret som småaks, hvor det ikke 
er muligt at foretage en grundig rensning af kornet, mens byg som regel vil have gennemgået en 
bedre rensning inden oplagring, hvis ikke det blev oplagret utærsket som neg eller lignende 
(Hillman 1984a; b). 

Når der ses på mængden af ukrudtsfrø i prøverne fra Hammer Enghave, er det tydeligt, at der i 
de forskellige perioder ofte findes korn fra flere forskellige stadier i kornrensningen fra næsten 
færdig renset oplagret korn, hvor kun den sidste håndrensning mangler, over delvist renset oplagret 
korn til oplagret kornrensningsaffald. Der ser ikke umiddelbart ud til, at der sker ændringer gennem 
perioderne, men dette skyldes sandsynligvis, at alle stadier i kornrensningsprocesserne har været 
til stede i alle perioderne og sandsynligvis er almentgyldige. 

Konstruktionerne 
Stakladerne K50 fra yngre bronzealder og K12 fra jernalderen ser begge ud til at have været brugt 
til oplagring af planteføde. I K50’s tilfælde drejede det sig både om dyrkede afgrøder i form af 
avnklædt byg og muligvis emmer/spelt og hirse samt indsamlede planter i form af æbler og (strand-
)bede. Desuden ser det ud til, at der muligvis har været oplagret affald fra 
kornrensningsprocesserne, som måske ikke skal betragtes som affald i ordets moderne betydning, 
men i stedet som en mulig ressource enten i form af dyrefoder, menneskekost eller lignende. 
Alternativt kan der være tale om urenset korn. En af de interessante aspekter ved K50 er, at der 
ikke er erkendt samtidig bebyggelse i nærheden af stakladen. Kan dette skyldes, at stakladen har 
ligget langt væk fra den tilknyttede bebyggelse – måske ude på markerne, som det kendes fra 
historiske kilder (Andreasen & Sloth forthcoming)? I givet fald skulle man dog formode, at der 
fortrinsvis ville være tale om utærsket korn eller hø, hvilket den arkæobotaniske analyse ikke 
umiddelbart antyder. 

K12 indeholdt ikke så mange makrofossiler, men der er dog stadig et billede af, at der også i 
denne staklade blev oplagret delvist rensede afgrøder i form af (avnklædt) byg samt muligvis 
emmer/spelt og brødhvede/durumhvede. 

K10 og K11 er begge nogle lidt usædvanlige konstruktioner med buede vægforløb fra yngre 
romersk – ældre germansk jernalder. Fælles for begge er, at de ikke indeholder store mængder 
makrofossiler, men til gengæld ser der ud til at have været plantehåndtering i hele fladen i 
konstruktionerne. Begge ser ud til at have lagre af mere eller mindre rensede afgrøder i form af 
byg, rug og muligvis hvede samt i K10 muligvis af hør og indsamlet (strand-)bede. Kan disse 
konstruktioner udgøre en eller anden form for økonomi-/oplagringsbygning? Den begrænsede 
mængde makrofossiler muliggør ikke en sikker konklusion på dette spørgsmål, men det er også 
muligt, at der kan have været oplagret andre ting i konstruktionerne, som ikke kan ses i det 
arkæobotaniske materiale. 

De treskibede huse fra førromersk jernalder (K39) og ældre – yngre germansk jernalder (K3, K21 
og K22) indeholder alle lagre af mere eller mindre rensede afgrøder samt i nogle tilfælde spor efter 
indsamlede arter. Umiddelbart ser der ikke ud til at være et periode-bestemt mønster i, hvor i huset 
afgrøderne blev oplagret, særligt i den sene periode. Heller ikke husenes konstruktion ser ud til at 
være bestemmende for, hvor afgrøderne er oplagret, da der ikke ses klare forskelle eller ligheder 
mellem husene med tre sæt tagstolpehuller (K21 og K22) og huset med fem sæt tagstolpehuller 
(K3). K39 kan ikke indgå i vurderingen, da dette hus kun er delvist udgravet. 
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Afslutning 
De arkæobotaniske analyser fra Hammer Enghave viser, at der på lokaliteten sker mindre 
ændringer i afgrødevalget fra yngre bronzealder til ældre – yngre germansk jernalder. Denne 
udvikling stemmer på nogle områder fint sammen med, hvad der overordnet kendes fra resten af 
Danmark, mens lokaliteten på andre områder adskiller sig fra udviklingen på Fyn og i Jylland, men 
passer fint i den særlige udvikling, der tilsyneladende er på Sjælland. Også på Hammer Enghave ser 
det ud til, at den avnklædt byg bliver introduceret som dominerende bygsort tidligere end i Jylland 
og på Fyn, mens rug bliver dyrket som selvstædig afgrøde senere. 

Analyserne giver også et sjældent indblik i indsamlingen af vilde planter, hvor særligt fundene 
af æble og bede ud fra et arkæobotanisk perspektiv er interessante, da dette er arter vi sjældent 
finder, men hvor det ofte formodes, at i hvert fald æbler har været udnyttet i alle de forhistoriske 
perioder, hvor æbletræer har vokset i landet. 

I forbindelse med tolkningerne af konstruktionerne ser analyserne ud til at bekræfte 
formodningen om, at staklader (tildels) har været brugt til opbevaring af afgrøder og andre planter, 
mens makrofossilerne måske også kan være med til at komme nærmere en tolkning af de specielle 
konstruktioner fra yngre romersk – ældre germansk jernalder. Til gengæld kan der tilsyneladende 
ikke ses et bestemt mønster i opbevaringen af afgrøder mm. i langhusene. Forhåbentligt kan 
fremtidige analyser i området måske være med til at nå frem til et mere klart billede af 
plantehåndteringen i langhusene, og om der overhovedet er et mønster, eller om det har været 
helt afhængigt af beboerne og lokale forhold. 
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Planterne 

De dyrkede og indsamlede arter 
Arrhenátherum elátius L. Draphavre. 60-100 cm høj. Blomstrer juni – juli. Spiselige rodknolde. 

Findes på strandvolde strandkrat, enge, vejkanter og jernbaneskrænter. Den knoldede variant – 
var. bulbosum Knoldet draphavre har spiselige rodknolde og vokser på marker (Hansen 1993) 

Beta vulgaris L. Bede. Den oprindelige stamform er strandbede, hvorfra de dyrkede arter roe, 
rødbede, sølvbede og bladbede udvikles (Körber-Grohne 1995). Strandbede er 40-100 cm høj, 
har store spiselige blade og en spiselig pælerod. Blomstrer og frømodner juli-oktober. Vokser på 
stenede strandbredder langs Storebælt, men er mere sjælden i resten af landet (Hansen 1993, 
Mossberg, Stenberg & Ericsson 2005, Körber-Grohne 1995). 

Camelina sativa (L.) Crantz. Sæd-Dodder. Omkring 40.000 frø pr. plante. Blomstrer juni-juli, frøene 
modnes august sammen med Hørplanten. Er tæt forbundet med Hørdyrkning, og frøene er 
olieholdige. (Frederiksen et al. 1950) 

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 og avnklædt). 60-120 cm høj. Højden kan have 
ændret sig på grund af avling (Mossberg, Stenberg & Ericsson 2005) 

Linum usitatissimum L. Almindelig hør. Højde 30-80 cm. (Hansen 1993). Har olieholdige frø. 
Stænglerne kan bruges til tekstiler 

Malus sylvestris Miller. Vildæble. Stor busk – lille træ op til 5 m. Frugt 2,5-3 cm, gul-grøn, meget sur. 
I skovbryn, skove, strandkrat, hegn, på grææsningsarealer (Hansen 1993) 

Panicum miliaceum L. Almindelig hirse. 40-100 cm høj. Blomstrer og frømodner august-september. 
Ruderater og haver (Mossberg, Stenberg & Ericsson 2005) 

Sambucus nigra L. Almindelig hyld. Højde 2-8 m. Blomstrer og frømodning juni-august. Næringsrig 
bund i skove, skovbryn, krat, hegn og på ruderater (Hansen 1993, Mossberg, Stenberg & Ericsson 
2005) 

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

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. Blomstring 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) 

Echinochloa crus-galli L. Almindelig hanespore. 20-70 cm høj. Blomstrer og frømodner juli-
september. Ruderarter og agerjord (Mossberg, Stenberg & Ericsson 2005) 

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 
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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 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) 

Solanum nigrum L. Sort natskygge. 15-50 cm. Blomstrer juni-oktober. Bær mat sort eller grønt, 
saftigt. Agerjord, haver, ruderater (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) 

Thlaspi arvense L. Almindelig pengeurt. 15-40 cm høj. Blomstrer maj-juni. Agerjord, ruderater 
(Hansen 1993) 

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) 

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 
Asteraceae Kurvblomstfamilien 
Bromus sp. Hejre 
Carex sp. Star 
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Caryophyllaceae Nellikefamilien 
Cerealia Korn 
Chenopodium sp. Gåsefod 
Eleocharis sp. Sumpstrå 
Fabaceae Ærteblomstfamilien 
Galeopsis sp. Hanekro 
Galium sp. Snerre 
Poaceae Græsfamilien 
Polygonaceae Syre-familien 
Scleranthus sp. Knavel 
Trifolium sp. Kløver 
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 EGNET TIL  ANTAL   

P-NR 
MAKROFOSSIL 

ANALYSE VEDANALYSE 
14C-

DATERING KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

P1 Nej Nej Nej 0 0 X   

P2 Nej Nej Ja 30 0 XXX Byg, avnklædt byg, emmer/splet 

P3 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P4 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX   

P5 Nej Nej Ja 15 + 50 f. 2 XXX Byg, emmer/spelt, Bromus sp. 

P6 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P7 Evt. Nej Ja 15-20 10-15 XXX 

Byg, cf. hvede, cf. havre, Malus sp., Linum 
usitatissimum, Chenopodium sp., Persicaria 

lapathifolia/maculosa 

P8 Ja Nej Ja 80-100 <10 XX Emmer/spelt, avnklædt byg, byg, Chenopodium sp. 

P9 Evt. Nej Ja 10-15 ca. 10 X Byg, brødhvede, havre 

P10 Nej Nej Ja 6f ca. 10 XX cf. byg, cf. havre, Chenopodium sp. 

P11 Nej Ja Evt 0 0 XXXXX 
Meget trækul: nogle store klumper, stor del små 

fragmenter 

P12 Nej Nej Ja 20 0 XXX Avnklædt byg, rug 

P13 Nej Nej Ja 30 0 XXX Avnklædt byg, emmer/spelt, havre 

P14 Nej Nej Ja 10 0 XX Byg 

P15 Nej Nej Ja 6 + 12 f. 0 XX Byg 

P16 Nej Nej Ja 6 0 XX Byg, brødhvede/durumhvede, cf. emmer/spelt 

P17 Nej Ja Ja 35 0 XXX Byg 

P18 Nej Nej Ja 1 + 3 f. 0 X Byg 

P19 Nej Ja Ja 15-25 0 XXXX Byg,  

P20 Nej Nej Ja 6 1* XX 
*fragment af forkullet hasselnøddeskal (Corylus 
avellana), knoglefragmenter 

P21 Nej Nej Nej 1 f.* 1 X *Fragment ikke egnet til C14-datering, Cyperaceae, 

P22 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P23 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P24 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P25 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P26 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P27 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P28 Nej Nej Ja 3 1 XX Persicaria lapathifolia/maculosa 

P29 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P30 Nej Nej Ja 2 0 XX Byg 

P31 Nej Nej Ja 2 + 3 f. 1 XX   

P32 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P33 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P34 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P35 Nej Nej Nej 0 0 X   

P36 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   

P37 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   

P38 Nej Nej Evt. 0 0 X   

P39 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P40 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XXX 
*Fragment ikke egnet til C14-datering, mineralsk 
slagge, knoglefragmenter 

P41 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P42 Nej Ja Ja 11 2 XXXX 
Avnklædt byg, cf. Rug, Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

P43 Nej Nej Ja 4 0 XXX Byg 

P44 Nej Ja Ja 2-7 0 XXXX Byg 
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P45 Ja Ja Ja → → XXXXX 
700 ml korn og trækul. Emmer/spelt, byg, havre. 
Avnbase fra cf. emmer 

P46 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P47 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P48 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P49 Nej Nej Ja 2 + 2 f. 2 XXX 
Byg, Chenopodium sp., Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

P50 Nej Ja Ja 11 + 5 f. 0 XXXX Byg, rug 

P51 Nej Nej Ja 7 + 2 f. 0 XX Byg, rug 

P52 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P53 Nej Nej Ja 7 0 XX Havre, byg, rug 

P54 Nej Nej Ja 4 + flere f. 0 XX Byg 

P55 Nej Nej Ja 7 0 XXX Byg 

P56 Nej Nej Ja 2 0 XX Byg 

P57 Nej Nej Evt. 0 1 XXX Persicaria lapathifolia/maculosa 

P58 Nej Nej Ja 1 0 XX Byg 

P59 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P60 Nej Nej Ja 2 + 3 f. 0 XX Byg 

P61 Nej Nej Ja 1 0 XX Byg, mineralsk slagge 

P62 Nej Nej Nej 1 f.* 0 X *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P63 Nej Nej Nej 1 f.* 0 X *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P64 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P65 Nej Nej Nej 0 0 X   

P66 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P67 Nej Nej Ja 1 1 XX   

P68 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P69 Nej Nej Ja 1 + 2 f. 2 XX Chenopodium sp., Poaceae 

P70 Nej Nej Evt. 2 f.* 1 XX *Fragmenter ikke egnet til C14-datering, Poceae 

P71 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P72 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P73 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P74 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P75 Nej Nej Nej 0 0 X   

P76 Nej Nej Ja 4 0 XX Byg 

P77 Nej Nej Ja 2 0 XX Byg 

P78 Nej Nej Ja 2 1 XX Byg, cf. hvede 

P79 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P80 Nej Ja Ja 2 0 XXXX   

P81 Nej Nej Ja 0 0 XXXXX Knoglefragmenter 

P82 Nej Ja Ja 2 + 1 f, 0 XXXX Byg 

P83 Nej Nej Ja 2 + 3 f. 0 XX Byg 

P84 Nej Nej Ja 15 0 XXX Byg, rug 

P85 Nej Nej Ja 3 + 3 f. 0 XX Byg, knoglefragmenter 

P86 Nej Nej Ja 4 0 XX Byg, cf. hvede 

P87 Nej Nej Evt. 3 f.* 0 XX *Fragmenter ikke egnet til C14-datering, Poaceae 

P88 Nej Nej Nej 0 0 X   

P89 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P90 Nej Nej Nej 0 0 X   

P91 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P92 Nej Nej Nej 0 0 X   

P93 Nej Nej Ja 2 + 1 f. 9 XX Byg 

P94 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P95 Nej Nej Ja 1 0 XX Knoglefragmenter 
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P96 Nej Nej Nej 1 f.* 0 X *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P98 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P99 Nej Nej Ja 10 0 XXX Byg 

P100 Nej Nej Ja 15 0 XX Rug, byg 

P101 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P102 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P103 Nej Nej Ja 1 0 XXX   

P104 Nej Nej Evt. 0 0 XX Mineralsk slagge 

P105 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P106 Nej Nej Ja 2 + 3 f. 1 XX Carex sp. 

P107 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P108 Nej Nej Ja 2 0 XX Mineralsk slagge 

P109 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P110 Nej Nej Evt. 3 f.* 0 XX *Fragmenter ikke egnet til C14-datering 

P111 Nej Ja Evt. 1 f.* 0 XXXX *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P112 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P113 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX   

P114 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P115 Nej Nej Evt. 0 2 XXX Sambucus sp., Poaceae, mineralsk slagge 

P116 Nej Nej Evt. 1 1 XX Byg 

P117 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX Mineralsk slagge 

P118 Nej Ja Evt. 0 75 XXXX Sambucus sp., Carex sp., Polygonum aviculare 

P119 Nej Ja Ja 1 1 XXXX Cf. Byg, Persicaria lapathifolia/maculosa 

P120 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX   

P121 Nej Nej Ja 1 0 XXX Byg 

P122 Nej Nej Evt. 0 1 XX   

P123 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P124 Nej Nej Ja 1 1 XXX Persicaria lapathifolia/maculosa 

P125 Nej Nej Ja 7 0 XXX Byg, knoglefragmenter 

P126 Nej Nej Ja 2 + 1 f. 1 XXX 
Byg, Persicaria lapathifolia/maculosa, 
knoglefragmenter 

P127 Nej Nej Evt. 0 0 XX Galium sp. 

P128 Nej Nej Evt. 0 1 XX Carex sp. 

P129 Nej Nej Evt. 0 1 XX   

P130 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P131 Nej Nej Nej 0 0 X   

P132 Nej Nej Ja 2 0 XX   

P133 Nej Nej Ja 1 0 X Byg 
P134 Nej Nej Ja 3 0 XX   

P135 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P136 Nej Nej Evt. 1* 0 XX *Kornkerne ikke egnet til C14-datering 

P137 Nej Nej Ja 9 1 XX 
Byg, brødhvede/durumhvede, Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

P138 Nej Nej Ja 7 + 4 f. 0 XX Byg, havre 

P140 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P141 Nej Nej Ja 7 + 6 f. 0 XX Byg 

P142 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P143 Nej Nej Nej 0 0 X   

P144             Prøve ikke modtaget 

P145 Nej Nej Evt. 0 0 XXXX   

P146 Nej Ja Evt. 0 2 XXXX   

P147 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   

P148 Nej Nej Evt. 1 f.* 6 XXX 
*fragment ikke egnet til C14-datering, Polygoum 
aviculare, Polygonaceae, Spergula arvensis 
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P149 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   

P150 Nej Nej Ja 1 2 XX Rug, Polygonum aviculare 

P151 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P152 Nej Nej Nej 0 0 X   

P153 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P154 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX   

P155 Nej Nej Nej 0 0 X   

P156 Nej Nej Ja 1 0 X   

P157 Nej Nej Ja 1 1 + 1* XX 
Persicaria lapathifolia/maculosa, *fragment af 
forkullet hasselnøddeskal (Corylus avellana) 

P158 Nej Nej Evt. 0 1 XX Rumex acetosella 

P159 Nej Nej Evt. 0 1 XX Carex sp. 

P160 Nej Nej Ja 1 2 XX Byg, Persicaria lapathifolia/maculosa 

P161 Nej Nej Evt. 0 1 XX Galium sp. 

P162 Nej Nej Ja 2 + 2 f. 0 XX Brødhvede/durumhvede 

P163 Nej Nej Ja 5 2 XX 
havre, hvede, Persicaria lapathifolia/maculosa, 
Chenopodium sp. 

P164 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P165 Nej Nej Ja 6 0 XX Byg 

P166 Nej Nej Ja 1 0 XX Byg, knoglefragmenter 

P167 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX   

P168 Nej Nej Ja 
130 + flere 

f. 0 XX Byg, hvede, rug 

P169 Nej Nej Ja 15 + flere f. 0 XX Byg, rug 

P170 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P171 Nej Nej Ja 11 + flere f. 1 XXX 
Byg, Persicaria lapathifolia/maculosa, 
knoglefragmenter 

P172 Nej Ja Evt. 2* 0 XXXX *Kornkerner ikke egnet til C14-datering 

P173 Nej Nej Evt. 1 0 XXX Knoglefragmenter 

P174 Nej Nej Ja 8 + 5 f. 1 XX 
Byg, Persicaria lapathifolia/maculosa, mineralsk 
slagge 

P175 Nej Nej Ja 6 0 XXX Byg 

P176 Nej Nej Evt. 2 f.* 0 XX *Fragmenter ikker egnede til C14-datering 

P177 Ja Nej Ja 90 + flere f. 0 XX Byg, rug 

P181 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P182 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P183 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P184 Nej Nej Ja 1 + 1 f. 0 XX Byg 

P185 Nej Nej Nej 1 f.* 0 X *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P186 Nej Nej Ja 1 1 X Byg, Galium sp. 

P187 Nej Nej Nej 0 0 X   

P188 Nej Nej Ja 7 + 2 f. 0 X Byg 

P189 Nej Nej Ja 3 + 1 f. 0 X Byg 

P190 Nej Nej Ja 12 + flere f. 0 XX Byg, rug, hvede, mineralsk slagge 

P191 Nej Nej Ja 4 + 5 f. 0 XX Byg, cf. Rug, få stykker trækul 

P192 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P193 Nej Nej Ja 2 + 3 f. 0 XX Byg 

P194 Nej Nej Nej 0 1 X Chenopodium sp. 

P195 Nej Nej Ja 2 + 2 f. 0 XX Byg 

P196 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P197 Nej Nej Nej 2 f.* 0 X *Fragmenter ikke egnede til C14-datering 

P198 Nej Nej Evt. 2 f.* 1 XX *Fragmenter ikke egnede til C14-datering 

P199 Evt. Nej Ja 1 + 2 f. 60 XX 

Byg, Solanum nigrum, Fallopia convolvulus, 
Galeopsis sp., Galium sp., Persicaria 
lapathifolia/maculosa, mineralsk slagge 
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P200 Nej Nej Evt. 4 f* 15 XX 

*Fragmenter ikke egnede til C14-datering, 
Chenopodium sp., Persicaria lapathifolia/maculosa, 
Poaceae 

P201 Nej Nej Evt. 1 + 3 f* 25 XX 

*kornkerne og kornkernegragmenter ikke egnede 
til C14-datering, Chenopodium sp., Carex sp., 
Persicaria lapathifolia/maculosa 

P202 Nej Nej Ja 1 1 XX   

P203 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P204 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX 
*Fragment ikke egnet til C14-datering, få stykker 
trækul 

P205 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P206 Nej Nej Ja 1 0 XX Mineralsk slagge 

P207 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P208 Nej Nej Nej 1 f.* 0 X *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P209 Nej Nej Evt. 0 1 XX   

P210 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX 
*Fragment ikke egnet til C14-datering, mineralsk 
slagge, knoglefragment 

P211 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P212 Nej Ja Ja 1 0 XXXX Byg 

P213 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P214 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P215 Nej Nej Evt. 0 1 XXX Galium sp. 

P216 Nej Ja Ja 1 + 1 f, 0 XXXX   

P217 Nej Nej Evt. 0 0 XXX Knoglefragmenter 

P218 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P219 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P220 Nej Nej Ja 9 1* XX 
Byg, *forkullet rodknold af knoldet draphavre 
(Arrhenatherum elatius var. Bulbosum) 

P221 Nej Nej Evt. 0 1 XX   

P222 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P225 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P227 Nej Nej Ja 5 + 8 f. 0 X   

P228 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P229 Nej Nej Nej 1 cf. f.* 0 X *ikke egnet til C14-datering 

P230 Nej Nej Ja 15 + flere f. 0 XX Byg, rug, hvede 

P231 Nej Nej Ja 2 f.* 0 X   

P232 Nej Nej Nej 0 0 X   

P233             Prøve ikke modtaget 

P234 Nej Nej Ja 2 0 XX Hvede 

P235 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XXX *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P236 Nej Ja Ja 25 0 XXXX Byg, havre, brødhvede/durumhvede, Bromus sp. 

P237 Nej Nej Nej 0 0 X   

P238 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P239 Nej Nej Nej 0 0 X   

P240 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P241 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P242 Nej Nej Nej 0 0 X   

P243 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P244 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P245 Nej Nej Ja 2 0 XX   

P246 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P247 Nej Nej Nej 0 0 X   

P248 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   

P249 Nej Nej Evt. 1 f.* 1 XX *Fragment ikke egnet til C14-datering, Galium sp. 



   

35 
 

P250 Nej Nej Ja 5 + 1 f. 2 XX Byg, hvede, Polygonum aviculare, Cyperaceae 

P251 Nej Nej Ja 3 + 5 f. 0 XX Rug 

P252 Nej Nej Ja 5 1 XX Byg, emmer/spelt, Persicaria lapathifolia/maculosa 

P253 Nej Nej Ja 1 + 1 f. 0 XX   

P254 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P255 Nej Nej Ja 1 0 X   

P256 Nej Nej Ja 1 + 1 f. 0 XX   

P257 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P258 Nej Nej Nej 0 0 X   

P259 Nej Nej Nej 0 0 X   

P261 Nej Nej Ja 1 + 1 f. 0 XX   

P262 Nej Nej Nej 0 0 X   

P263 Nej Nej Nej 0 0 X   

P264 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P265 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul, mineralsk slagge 

P266 Nej Nej Evt. 0 0 XX Mineralsk slagge 

P267 Nej Nej Nej 0 0 X Mineralsk slagge 

P268 Nej Nej Evt. 0 0 XX Mineralsk slagge 

P269 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P270 Nej Nej Ja 1 + 1 f. 0 XX   

P271 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX   

P272 Nej Nej Nej 0 0 X   

P273 Nej Nej Ja 4 + 2 f. 0 XX Byg 

P274 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P275 Nej Nej Evt. 0 1 XX Thlaspi arvense, få stykker trækul 

P276 Nej Nej Evt. 0 1 XX Chenopodium sp., få stykker trækul 

P277 Nej Nej Ja 1 1* X 
*Fragment af forkullet hasselnøddeskal (Corylus 
avellana) 

P278 Nej Nej Ja 2 0 X Byg 

P279 Nej Nej Nej 1 f.* 0 X *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P280 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P281 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P283 Nej Nej Ja 1 + 1 f. 0 XX Byg 

P284 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P285 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P286 Nej Nej Ja 1 + 1 f. 0 XX Knoglefragmenter 

P287 Nej Nej Ja 3 + 5 f. 0 XX Byg, knoglefragmenter 

P288 Nej Nej Ja 12 0 XX Byg 

P289 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P290 Nej Nej Ja 5 + 1 f. 0 XX Byg 

P291 Nej Nej Ja 2 f. 0 XX Få stykker trækul 

P292 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P293 Nej Nej Ja 2 0 XX Byg 

P294 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P295 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX *Fragment ikke egnet til C14-datering 

P296 Nej Nej Ja 1 0 XX Mineralsk slagge 

P297 Nej Nej Ja 3 f.* 0 XX *Fragmenter ikke egnede til C14-datering 

P298 Nej Nej Evt. 0 1 XX Galium sp., mineralsk slagge 

P300 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P301 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   

P302 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P303 Nej Ja Ja 6 0 XXXX Byg, havre, hvede 

P304 Nej Nej Evt. 0 0 XX   
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P305 Nej Nej Evt. 1 f.* 1 XX *Fragment ikke egnet til C14-dateringCyperaceae 

P306 Nej Nej Evt. 0 0 XX Mineralsk slagge 

P307 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX 
*Fragment ikke egnet til C14-datering, 
knoglefragment 

P308 Nej Nej Ja 1 0 XX Mineralsk slagge 

P309 Nej Nej Evt. 1 f.* 1 XX 
*Fragment ikke egnet til C14-datering, Rumex 
acetosella 

P310 Nej Nej Evt. 2 f.* 0 XX *Fragmenter ikke egnede til C14-datering 

P311 Nej Nej Ja 1 + 3 f. 0 XX Byg 

P312 Nej Nej Ja 1 + 2 f. 0 XX Byg 

P313 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P314 Nej Nej Ja 4 1 X Galium 

P315 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P316 Nej Nej Evt. 2 f.* 0 XX *Fragmenter ikke egnede til C14-datering 

P317 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P318 Nej Nej Ja 1 0 XX Byg 

P319 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P320 Nej Nej Ja 1 0 XX Byg 

P321 Nej Ja Ja 1 + 1 f. 0 XXXX Byg, knoglefragmenter 

P322 Nej Nej Nej 0 0 X   

P323 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P324 Nej Nej Ja 1 0 XX Byg 

P325 Nej Ja Evt. 0 0 XXXXX   

P326 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P327 Nej Nej Ja 2 0 XX   

P328 Nej Nej Evt. 0 1 XX   

P329 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P330 Nej Nej Ja 2 + 2 f. 0 XX Byg, knoglefragmenter 

P331 Nej Nej Evt. 1* 0 XX *Kornkerne ikke egnet til C14-datering 

P332 Nej Nej Ja 1 0 XX Byg 

P333 Nej Nej Ja 1 0 XX   

P334 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P335 Nej Nej Ja 1 0 XX Byg 

P336 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX 
*Fragment ikke egnet til C14-datering, få stykker 
trækul 

P337 Nej Nej Evt. 2 f.* 2** XX 

*Fragmenter ikke egnede til C14-datering, 
**fragmenter af forkullet hasselnøddeskal (Corylus 
avellana), få stykker trækul 

P338 Nej Nej Ja 1 0 XX Byg 

P339 Nej Nej Ja 8 + 5 f. 0 XX Byg, rug, cf. Hvede 

P340 Nej Nej Evt. 0 0 XX Få stykker trækul 

P502 Ja Ja Ja 250-300 Få XXXXX 
Byg, Hvede, Havre, Galium sp. Kernerne er dårligt 

bevaret 

P504 Ja Ja Ja 250-300 Få XXXXX Byg, Hvede. Kernerne er dårligt bevaret 

P545 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX  

P579 Nej Nej Evt. 0 0 XX  

P600 Nej Nej Evt. 1f* 0 XX *Ikke egnet til 14C-datering 

P612 Nej Nej Evt. 0 0 XX  

P626 Nej Ja Ja 4+f 1 XXXX Korn, Bromus sp. 

 

Tabel 1. Den kursoriske gennemgang af floteringsprøverne fra KNV 00691-1 & -2, Hammer Enghave 
x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst  
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P-nr. 7 8 9 10 P-nr. 
K-nr.  50 50  50  50  K-nr. 

Floteret (ml) 30 10 5 5 Floteret (ml) 
Oprindelig jordprøve (liter) 5 5 6 5 Oprindelig jordprøve (liter) 

            

Avena sp.   2   1 Havre 
Avena sp. "nål", fragment   5     Havre, "nål" fragment 

Cerealia indet 2 17 4   Korn 
Cerealia indet, fragment 22 162 28 15 Korn, fragment 

Hordeum vulgare var. nudum   2     Nøgen byg 
Hordeum vulgare var. vulgare   21     Avnklædt byg 

Hordeum vulgare 15 72 15 1 Byg 
Hordeum vulgare, aksled 

(antal/antal led)   1/1     Byg, aksled (antal/antal led) 
Panicum miliaceum 1       Almindelig hirse 

Triticum aestivum/durum   1 1   Brødhvede/Durumhvede 
Triticum dicoccon/spelta   14     Emmer/Spelt 

Triticum turgidum ssp. 
dicoccon, avnbase 

(antal/=antal kerner)   3/4     
Emmer, avnbase 

(antal/=antal kerner) 
Triticum sp. 2   1   Hvede 

Triticum sp., avnbase 
(antal/=antal kerner) 2/3       

Hvede, avnbase 
(antal/=antal kerner) 

            

Beta vulgaris   1     Bede 
Malus sylvestris, kerner 8       Æble, kerner 
Malus sylvestris, kerne-

fragmenter 13       Æble, kerne-fragmenter 
Malus sylvestris, stilk 2       Æble, stilk 

Malus sylvestris, frugtkød 
(nogle med kernehus) 535*   13 2* 

Æble, frugtkød (nogle med 
kernehus) 

Malus sylvestris, kernehus-
fragment     2   Æble, kernehus-fragment 

            

Bromus sp. 4   1 2 Hejre 
Chenopodium album 1       Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp. 1       Gåsefod 
Echinochloa crus-galli 1       Almindelig hanespore 

Fabaceae   1     Ærteblomst-familien 
Persicaria 

lapathifolia/maculosa 9       Bleg/Fersken-pileurt 
Poaceae 8 1   1 Græsfamilien 

Scleranthus sp.       1 Knavel 
            

Indet 4 2 1 2 Ubestemmelig 
            

Varme-deformeret organisk 
materiale   2     

Varme-deformeret organisk 
materiale 

Trækul xxx xx x xx Trækul 

Bemærkninger 

*Det er muligt, at 
enkelte fragmenter 

kan være andet 
varme-deformeret 
organisk materiale     

*1 med 
blomsterbase Bemærkninger 

  
 
 
 

Tabel 2. Den arkæobotaniske analyse af K50, KNV 00691, Hammer Enghave. x markerer en subjektiv 
bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst. Kornfragmenter, 
æblerester, knoglefragmenter og "slagge" udsorteret fra >2 mm-fraktionen 
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P-nr. 16 17 18 P-nr. 
K-nr. 12 12 12 K-nr. 

Floteret (ml) 5 30 3 Floteret (ml) 
Oprindelig jordprøve (liter) 4 5 2 Oprindelig jordprøve (liter) 

          

Avena sp.   1 2 Havre 
Cerealia indet   7   Korn 

Cerealia indet, fragment 7 24 13 Korn, fragment 
Hordeum vulgare var. vulgare   4   Avnklædt byg 

Hordeum vulgare 3 36 3 Byg 
Linum usitatissimum   2   Dyrket hør 

Triticum aestivum/durum 1 1   Brødhvede/Durumhvede 
Triticum dicoccon/spelta 1 5   Emmer/Spelt 

Triticum turgidum ssp. 
dicoccon, avnbase (antal/=antal 

kerner)   1/1   
Emmer, avnbase 

(antal/=antal kerner) 
          

Caryophyllaceae   3   Nellike-familien 
Chenopodium album     1 Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp.   1   Gåsefod 
Fabaceae 1     Ærteblomst-familien 

Persicaria lapathifolia/maculosa   2 1 Bleg/Fersken-pileurt 
Poaceae 1 1   Græsfamilien 

          

Indet   2 1 Ubestemmelig 
          

Varme-deformeret organisk 
materiale   13   

Varme-deformeret organisk 
materiale 

Trækul xx xxx x Trækul 
Bemærkninger       Bemærkninger 

  
Tabel 3. Den arkæobotaniske analyse af prøverne fra K12 fra KNV 00691, Hammer 
Enghave. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, 
og xxxxx er størst. Kornfragmenter og "slagge" udsorteret fra >2 mm-fraktionen  
 



   

39 
 

P-nr. 195 196 197 198 199 200 201 P-nr. 
K-nr. 39 39 39 39 39 39 39 K-nr. 

Floteret (ml) 10 5 2 10 10 10 15 Floteret (ml) 
Oprindelig jordprøve (liter) 5 5 5 5 5 5 1 Oprindelig jordprøve (liter) 

                  

Avena sp.         1   3 Havre 
Avena sp. "nål", fragment         1   15 Havre, "nål" fragment 

Cerealia indet   1     1 1   Korn 
Cerealia indet, fragment 14 1 4 8 6 9 3 Korn, fragment 

Camelina sativa         1   2 Sæddodder 
Hordeum vulgare var. vulgare           1   Avnklædt byg 

Hordeum vulgare 3       2 1   Byg 
Linum usitatissimum           1   Dyrket hør 

Secale cereale ssp. cereale 1             Rug 
                  

Corylus avellana, skalfragment         1     Hasselnød, skalfragment 
                  

Asteraceae         2     Kurvblomst-familien 
Bromus sp.         2     Hejre 
Carex sp.         2 1   Star 

Caryophyllaceae         1     Nellike-familien 
Chenopodium album         1 1 8 Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp.         9 5 7 Gåsefod 
Echinochloa crus-galli         12 1 3 Almindelig hanespore 

Fabaceae         3   1 Ærteblomst-familien 
Fallopia convolvulus       1 3     Snerle-pileurt 

Galeopsis sp.         2     Hanekro 
Galium sp.         10 2 11 Snerre 

Persicaria lapathifolia/maculosa         9 1 7 Bleg/Fersken-pileurt 
Poaceae     1   8 3 1 Græsfamilien 

Polygonum aviculare       1 2 1 3 Vej-pileurt 
Scleranthus sp.           1   Knavel 

Solanum nigrum       1 145 12 13 Sort natskygge 
Thlaspi arvense         5   11 Almindelig pengeurt 

Urtica dioica           1   Stor nælde 
                  

Indet       1 15 2 13 Ubestemmelig 
                  

(U-)Brændt knogle(fragment)             6 
(U-)Brændt 

knogle(fragment) 
Varme-deformeret organisk 

materiale 6   6 1 1 7 6 
Varme-deformeret organisk 

materiale 

Trækul xx xx x xx xx xx xx Trækul 

Bemærkninger               Bemærkninger 
 

Tabel 4. Den arkæobotaniske analyse af prøverne fra K39 fra KNV 00691, Hammer 
Enghave. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, 
og xxxxx er størst. Kornfragmenter, knoglefragmenter og "slagge" udsorteret fra >2 
mm-fraktionen 
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P-nr. 12 13 14 15 P-nr. 

K-nr. 10 10 10 10 K-nr. 

Floteret (ml) 15 20 15 10 Floteret (ml) 

Oprindelig jordprøve (liter) 5 5 5 5 Oprindelig jordprøve (liter) 
            

Avena sp. 1 1     Havre 

Cerealia indet 2 7     Korn 

Cerealia indet, fragment 23 33 15 17 Korn, fragment 

Hordeum vulgare var. vulgare   4   1 Avnklædt byg 

Hordeum vulgare 17 21 8 6 Byg 

Linum usitatissimum 1     1 Dyrket hør 

Secale cereale ssp. cereale 2 1     Rug 

Triticum dicoccon/spelta       1 Emmer/Spelt 
            

Beta vulgaris       1 Bede 
            

Carex sp. 1       Star 

Caryophyllaceae 2       Nellike-familien 

Chenopodium album   1     Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp. 4     1 Gåsefod 

Fallopia convolvulus       1 Snerle-pileurt 

Galium sp.       1 Snerre 

Persicaria lapathifolia/maculosa   1     Bleg/Fersken-pileurt 

Poaceae 2   2 1 Græsfamilien 
Raphanus raphanistrum, 

kapselfragment       2 
Almindelig kiddike, 

kapselfragment 

Scleranthus sp. 1       Knavel 
            

Indet 3 3 3 2 Ubestemmelig 
            

(U-)Brændt knogle(fragment)   1     (U-)Brændt knogle(fragment) 

Forkullet muse-ekskrement 1       Forkullet muse-ekskrement 
Varme-deformeret organisk 

materiale 2 2     
Varme-deformeret organisk 

materiale 

cf. Strå 2       cf. Strå 

Trækul xxx xxx xx xx Trækul 

Bemærkninger         Bemærkninger 
 
 Tabel 5. Den arkæobotaniske analyse af prøverne fra K10 fra KNV 00691, Hammer 

Enghave. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, 
og xxxxx er størst. Kornfragmenter, knoglefragmenter og "slagge" udsorteret fra >2 
mm-fraktionen 
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P-nr. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 P-nr. 

K-nr. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 K-nr. 

Floteret (ml) 10 10 15 5 15 5 2 2 5 10 10 7 Floteret (ml) 
Oprindelig jordprøve 

(liter) 5 5 5 7 5 5 4 5 4 5 5 4 
Oprindelig jordprøve 

(liter) 
                            

Cerealia indet 3                       Korn 

Cerealia indet, fragment 7   3 2   1 1 2 3 4 3 3 Korn, fragment 

Hordeum vulgare 6 3   1 1     3         Byg 
Secale cereale ssp. 

cereale   3               1     Rug 
Triticum 

aestivum/durum                   1     Brødhvede/Durumhvede 

Triticum dicoccon/spelta   1 1                   Emmer/Spelt 

Triticum sp.               1         Hvede 
                            

Carex sp.               1         Star 

Chenopodium sp.     1                   Gåsefod 

Fallopia convolvulus               1         Snerle-pileurt 
Persicaria 

lapathifolia/maculosa           1             Bleg/Fersken-pileurt 

Poaceae         1     2         Græsfamilien 

Polygonum aviculare               1         Vej-pileurt 
                            

Indet 4 2 2   1     1     2   Ubestemmelig 
                            

(U-)Brændt 
knogle(fragment)         1         2*     

(U-)Brændt 
knogle(fragment) 

Mineralsk slagge           1       1     Mineralsk slagge 
Varme-deformeret 
organisk materiale 1             1   1     

Varme-deformeret 
organisk materiale 

cf. Strå               2         cf. Strå 

Trækul xxx xx xx xx xxx xx xx xx xx xx xx xx Trækul 

Bemærkninger                   

*Den ene er 
en tåknogle 

fra et 
ungt/foster 

pattedyr 
(Jacob 

Kveiborg, 
Ph.d.)     Bemærkninger 

  

Tabel 6. Den arkæobotaniske analyse af prøverne fra K11 fra KNV 00691, Hammer 
Enghave. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, 
og xxxxx er størst. Kornfragmenter, knoglefragmenter og "slagge" udsorteret fra >2 
mm-fraktionen 
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P-nr. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 502 504 545 579 600 612 626 P-nr. 
K-nr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 K-nr. 

Floteret (ml) 3 20 15 140 700 5 10 7 25 35 625 450 25 5 1 1 15 Floteret (ml) 
Oprindelig jordprøve 

(liter) 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 ? ? ? ? ? ? ? 
Oprindelig jordprøve 

(liter) 
                                      

Avena sp.   4   2 68 (36)         1 86 (24) 
26 

(23)           Havre 

Cerealia indet       1 
136 
(69)       1 6 

162 
(43) 

112 
(56)         4 Korn 

Cerealia indet, 
fragment   11   16 

766 
(383)   3   2 81 

1028 
(257) 

302 
(151)     1   12 Korn, fragment 

Cerealia indet, aksled 
(antal/antal led)       1/1                           

Korn, aksled (antal/antal 
led) 

Cerealia indet avne         3             2 (1)           Korn, avne 
Hordeum vulgare 

var. nudum                     4 (1) 4 (2)           Nøgen byg 
Hordeum vulgare 

var. vulgare   3 1 3 9 (5)         2 20 (5) 
24 

(12)           Avnklædt byg 

Hordeum vulgare   6 3 8 
354 

(178)   1   4 15 
248 
(87) 

290 
(145)         2 Byg 

Hordeum vulgare, 
aksled (antal/antal 

led)   2/2             1/1               1/1 
Byg, aksled (antal/antal 

led) 
Linum usitatissimum   1                               Dyrket hør 
Secale cereale ssp. 

cereale   3   2 25 (13)         1 74 (20) 
20 

(10)         1 Rug 
Triticum 

aestivum/durum       3           1 20 (5) 16 (8)           Brødhvede/Durumhvede 
Triticum 

dicoccon/spelta   2     
127 
(65)         2 

100 
(25) 

66 
(33)           Emmer/Spelt 

Triticum turgidum 
ssp. dicoccon, 

avnbase 
(antal/=antal kerner)         

14/26 
(13/24)       1/1 1/2 

24/26 
(11/21) 

14/20 
(7/19)           

Emmer, avnbase 
(antal/=antal kerner) 

Triticum sp.         10 (5)           16 (4) 8 (4)           Hvede 
Triticum sp., avnbase 
(antal/=antal kerner)       1/1 9/16           

16/22 
(7/10) 

10/16 
(5/8)           

Hvede, avnbase 
(antal/=antal kerner) 

                                      

Sambucus nigra         1                         Hyld 
                                      

Bromus sp.                 1                 Hejre 
Carex sp.       1         2   16 (4) 6 (3)           Star 

Caryophyllaceae   2                   2 (1)         1 Nellike-familien 
Chenopodium album   3   2 1       2                 Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp.       2         1 1   2 (1)         2 Gåsefod 
Eleocharis sp.         1                         Sumpstrå 

Fabaceae         1                       1 Ærteblomst-familien 
Galium sp.   1                 2 (1)           2 Snerre 
Persicaria 

lapathifolia/maculosa   2 1 2         5     4 (2)         2 Bleg/Fersken-pileurt 
Poaceae   1 1 3 5     1 1 1 4 (1)             Græsfamilien 

Raphanus 
raphanistrum, kapsel         2 (1)             2 (1)           

Almindelig kiddike, 
kapsel 

Raphanus 
raphanistrum, 

kapselfragment       2 2 (1)         1   8 (4)           
Almindelig kiddike, 

kapselfragment 
Rumex acetosella   1 1 1                           Rødknæ 

Scleranthus sp.         1                         Knavel 
Spergula arvensis                 1                 Almindelig spergel 

Trifolium sp.   1   1         1                 Kløver 
                                      

Indet   1   7 35 (13)       2 2 12 (3) 6 (3)   1     3 Ubestemmelig 
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P-nr. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 502 504 545 579 600 612 626 P-nr. 
(U-)Brændt 

knogle(fragment)       1                           
(U-)Brændt 

knogle(fragment) 
Forkullet muse-

ekskrement       2                           
Forkullet muse-

ekskrement 

Mineralsk slagge       5 2 (1)       2                 Mineralsk slagge 
Varme-deformeret 
organisk materiale       7 

170 
(85)       2 12 

160 
(40) 

88 
(44)           

Varme-deformeret 
organisk materiale 

cf. Strå         4 (2)       1   8 (2) 6 (3)           cf. Strå 

Trækul xx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxx Trækul 

Bemærkninger                                   Bemærkninger 
  

Tabel 7. Den arkæobotaniske analyse af prøverne fra K3 fra KNV 00691, Hammer Enghave. x markerer en subjektiv 
bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst. Kornfragmenter, knoglefragmenter og "slagge" 
udsorteret fra >2 mm-fraktionen. Tal i parentes markerer reelt antal analyserede planterester i en analyseret delprøve 
mens tal udenfor parentes markerer anslåede antal planterester i hele prøven udregnet på baggrund af antallet i den 
analyserede delprøve 
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P-nr. 166 167 168 169 170 171 P-nr. 

K-nr. 21 21 21 21 21 21 K-nr. 

Floteret (ml) 10 50 15 5 5 10 Floteret (ml) 

Oprindelig jordprøve (liter) 5 5 5 5 5 5 Oprindelig jordprøve (liter) 
                

Avena sp.       1     Havre 

Cerealia indet     39 3   4 Korn 

Cerealia indet, fragment 1 1 112 24 2 34 Korn, fragment 
Cerealia indet, aksled (antal/antal 

led)     1/1       Korn, aksled (antal/antal led) 

Camelina sativa           1 Sæddodder 

Hordeum vulgare 1   88 13   23 Byg 
Hordeum vulgare, aksled 

(antal/antal led)           1/1 Byg, aksled (antal/antal led) 

Secale cereale ssp. cereale     9 5   1 Rug 

Triticum aestivum/durum     1       Brødhvede/Durumhvede 

Triticum dicoccon/spelta     13 4   1 Emmer/Spelt 

Triticum sp.     2       Hvede 
                

Chenopodium sp.           4 Gåsefod 

Fallopia convolvulus           2 Snerle-pileurt 

Galium sp.           1 Snerre 

Persicaria lapathifolia/maculosa 1   1     3 Bleg/Fersken-pileurt 

Poaceae   1   2     Græsfamilien 
Raphanus raphanistrum, 

kapselfragment           1 
Almindelig kiddike, 

kapselfragment 

Rumex acetosella       1     Rødknæ 
                

Indet   2       3 Ubestemmelig 
                

(U-)Brændt knogle(fragment) 8   2       (U-)Brændt knogle(fragment) 

Mineralsk slagge   2         Mineralsk slagge 
Varme-deformeret organisk 

materiale   3 1     20 
Varme-deformeret organisk 

materiale 

Trækul xx xxxx xx xx xx xxx Trækul 

Bemærkninger             Bemærkninger 
  
 Tabel 8. Den arkæobotaniske analyse af K21 fra KNV 00691, Hammer Enghave. x 

markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er 
størst. Kornfragmenter, knoglefragmenter og "slagge" udsorteret fra >2 mm-fraktionen  
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P-nr. 172 173 174 175 176 177 P-nr. 
K-nr. 22 22 22 22 22 22 K-nr. 

Floteret (ml) 25 20 15 15 5 20 Floteret (ml) 
Oprindelig jordprøve (liter) 5 5 7 5 5 5 Oprindelig jordprøve (liter) 

                

Avena sp. 1         2 Havre 
Cerealia indet 2 1 6 4 4 29 Korn 

Cerealia indet, fragment 4 1 19 9   90 Korn, fragment 
Cerealia indet, aksled (antal/antal 

led)           2/2 Korn, aksled (antal/antal led) 

Camelina sativa 1         2 Sæddodder 
Hordeum vulgare var. nudum         1   Nøgen byg 
Hordeum vulgare var. vulgare           1 Avnklædt byg 

Hordeum vulgare   1 7 7 1 32 Byg 
Hordeum vulgare, aksled 

(antal/antal led)           6/6 Byg, aksled (antal/antal led) 
Linum usitatissimum           3 Dyrket hør 

Secale cereale ssp. cereale     4     29 Rug 
Secale cereale ssp. cereale, aksled 

(antal/antal led)           5/5 Rug, aksled (antal/antal led) 
Triticum aestivum/durum           3 Brødhvede/Durumhvede 
Triticum dicoccon/spelta       1   6 Emmer/Spelt 

Triticum sp.           1 Hvede 
                

Arrhenatherum elatius var. 
bulbosum, rodknoldsfragment         1   

Knoldet draphavre, 
rodknoldsfragment 

                

Bromus sp.       1     Hejre 
Carex sp. 1 1   1     Star 

Caryophyllaceae     2     3 Nellike-familien 
Chenopodium album     1     2 Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp.     2     3 Gåsefod 
Echinochloa crus-galli           3 Hanespore 

Fabaceae 1           Ærteblomst-familien 
Persicaria lapathifolia/maculosa 1         2 Bleg/Fersken-pileurt 

Polygonaceae           1 Syre-familien 
Rumex acetosella           1 Rødknæ 
Spergula arvensis           2 Almindelig spergel 

                

Indet   2   1   6 Ubestemmelig 
                

(U-)Brændt knogle(fragment)   6       4 (U-)Brændt knogle(fragment) 
Forkullet muse-ekskrement           1 Forkullet muse-ekskrement 
Varme-deformeret organisk 

materiale 6       1 1 
Varme-deformeret organisk 

materiale 
cf. Strå 1           cf. Strå 
Trækul xxxx xxx xx xxx xx xx Trækul 

Bemærkninger             Bemærkninger 
  
 
 
 

Tabel 9. Den arkæobotaniske analyse af prøverne fra K22 fra KNV 00691, Hammer 
Enghave. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, 
og xxxxx er størst. Kornfragmenter, knoglefragmenter og "slagge" udsorteret fra >2 mm-
fraktionen 
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