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Indledning 

Lokaliteten Kalbygård Grusgrav (FHM 4296/1171) er en stor germanertids lokalitet, der er 

blevet udgravet gennem en række udgravningsfaser og hvor der p.t. stadig foregår 

udgravninger1. Det første langhus dukkede op i 2014, og sidenhen er der dukket mange flere 

op.  

Jordprøver og jordprøvebehandlingen 

I forbindelse med udgravningerne er der løbende blevet udtaget jordprøver med henblik på 

efterfølgende undersøgelser for indholdet af især forkullet plantemateriale.  

Inden analyse skal jordprøverne først præpareres. Præpareringen består af en såkaldt 

flotering, som er foretaget af Moesgård Museum på museets floteringsanlæg. I 

floteringsanlægget tilføres der vand gennem flere dyser nederst på en skråtstillet sliske, hvor 

også jordprøven påhældes. Efterhånden som vandstanden stiger, frigøres elementer i 

jordprøven, der er lettere end vandet såsom forkullede planterester. Disse flyder til sidst ud 

over den øverste ende af slisken, hvor de opfanges i et finmasket net (ca. 0,25 mm), mens 

den tunge floteringsrest, der ligger tilbage i floteringsmaskinen efter den afsluttende 

flotering, soldes og gemmes separat. 

Det kursoriske gennemsyn 

Efter flotering og tørring blev floteringsprøverne fra Kalbygård Grusgrav først kursorisk 

vurderet på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum. Dette foregik 

under mikroskop ved op til ca. 40 X forstørrelse. Det kursoriske gennemsyn har til formål at 

give et hurtigt overblik over indholdet af især forkullede planterester i prøverne.  

 
 

                                                           
1 Kalbygård Grusgrav (SBM 1131) er beliggende i Låsby sogn, Gjern herred, Skanderborg kommune. 

Den har sted- og lokalitetsnr. 160106-21 og UTM koordinaterne 547790/6223590 zone 32. 
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Fig 1. Et udsnit af udgravningsfeltet ved Kalbygård Grusgrav med en markering af de tre analyseprøver. X57=rød 

prik, X63=blå prik og X66=gul prik. 
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Som tidligere nævnt er udgravningen ved Kalbygård Grusgrav foregået over flere 

udgravningesfaser. Af denne grund er der også foretaget flere separate kursoriske 

vurderinger af prøver fra lokaliteten.  

I forbindelse med vurderingen af en sending prøver, som blev foretaget 11/3 2016 af BA. 

Kirstine Krath Nielsen under supervision af cand.mag. Peter Mose Jensen, blev der observeret 

forkullede kornkerner i nogen eller høj mængde i tre prøver (X57, X63 og X66). Disse blev 

efterfølgende udvalgt til arkæobotanisk analyse for at give et indblik i agerbruget i tilknytning 

til prøvekonteksterne.  

De analyserede prøver 

De analyserede prøver er udtaget fra fyld i tagbærende stolper fra tre forskellige treskibede 

huse, der ligger tæt på hinanden i udgravningsfeltet (fig. 1).  

X57 (rød prik på fig. 1) kommer fra tagbærende stolpe A1086 i hus K15, som er et lille C 

formet værkstedshus. X63 (blå prik på fig. 1) kommer fra tagbærende stolpe A1683 i langhus 

K17, der relaterer sig til K15, således at begge huse sandsynligvis tilhører samme gårdsanlæg. 

Endelig kommer X66 (gul prik på fig. 1) fra tagbærende stolpe A1170 i langhus K19, der er 

hovedhus i et andet, formodentlig yngre gårdsanlæg.  

Mht. dateringen af gårdsanlæggene skal det nævnes, at der er foretaget 14C dateringer på to 

forkullede bygkerner fra både X63 og X66. Mens kernerne fra X63 gav dateringer indenfor 

perioden 264-538 kal. AD (95,4%), gav bygkernerne fra X66 dateringer fra 389-542 kal. AD 

(95,4%). Begge langhuse er således sandsynligvis fra ældre germansk jernalder eller fra 

perioden omkring overgangen imellem romersk og germansk jernalder. 

Ingen af de tre huse er arkæologisk tolket som brandtomter, hvilket har betydning for den 

arkæobotaniske tolkning af de analyserede prøver. Ved brandtomter er der stor 

sandsynlighed for, at forkullede efterladenskaber stammer fra tidspunktet omkring selve 

branden, og at de afspejler aktiviteter, som foregik på dette tidspunkt. I stolpefyld fra 

ubrændte huse som ved Kalbygård Grusgrav vil f.eks. forkullet plantemateriale kunne komme 

fra mange forskellige aktiviteter, som har inkluderet brug af ild og varme gennem husets 

funktionsperiode. Med andre ord vil prøver fra ubrændte huse kunne afspejle en 

sammenblanding af aktiviteter i huset over et længere tidsrum. 

En anden tolkningsmæssig vigtig ting at nævne ved prøverne fra de tre huse fra Kalbygård 

Grusgrav er, at der blot er undersøgt en enkelt prøve fra hvert hus. Analysen kan således ikke 

fortælle om forskellige funktioner, der har foregået rundt omkring i husene. I stedet giver de 

et mere generelt indblik i de planter, der har været opbevaret og håndteret i bygningerne.   
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Den arkæobotaniske analyse 

Resultatet af den arkæobotaniske analyse kan ses i tabel 1 nedenfor. 

 

 

Prøve-nr X57/K15 X63/K17 X66/K19 Prøve-nr 

Prøvestørrelse (l) 3 3 3 Prøvestørrelse (l) 

Prøvestørrelse (ml) 12 35 15 Prøvestørrelse (ml) 

          

Avena sp.  1 8+21f 3+1f Havre  

Avena sp. (spiret kerne)   1   Havre (spiret kerne) 

Cf. Avena sp.    2 1 Cf. havre  

Hordeum vulgare cf. var. nudum    3   Byg cf. nøgen byg  

Hordeum vulgare var. vulgare  23 114+5f 55+4f Avnklædt byg  

Hordeum vulgare  24 50 10 Byg  

Linum usitatissimum    119+18f 2 Dyrket hør  

Cerealia indet.  12+21f 51+75f 8+52f Korn indet.  

          

Camelina sativa   36   Sæddodder 

Caryophyllaceae   2   Nellikefamilien 

Chenopodium album   11   Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp.   2   Gåsefod  

Fallopia convolvulus   1   Snerlepileurt 

Persicaria maculosa/lapathifolium 1 18   Fersken-/bleg pileurt 

Poaceae 1 5   Græs-familien 

Cf. Ranunculus sp.   1   Cf. ranunkel 

Raphanus raphanistrum (skulpe) 1     Kiddike (skulpe) 

Spergula arvensis   1   Amindelig spergel 

Stellaria media   1   Almindelig fuglegræs 
          

Trækul XXX XXXX XXX Trækul 

Slagge fra organisk materiale   82 5 
Slagge fra organisk 
materiale 

Tabel 1. Resultat af de arkæbotaniske analyser fra SBM 1131, Kalbygård Grusgrav. Med mindre andet er nævnt 

består planteresterne i tabellen af kerner eller frø. Herudover gælder følgende noter vedrørende læsningen af 

tabellen: Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 Xér. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget trækul. 

”f”=fragmenter, ”cf”=sandsynlig bestemmelse, ”sp”=bestemmelse til slægt, men ikke nærmere til art. Ved 

slagge fra organisk materiale er udelullende udtaget fragmenter >1 mm i diameter. 

 

 

 

 

Afgrøder og ukrudt 

Som det fremgår af tabel 1, indeholdt alle de tre analyseprøver både rester af forskellige 

afgrøder og ukrudt i varierende mængder.  Af kornsorter optrådte der især mange kerner af 

byg (Hordeum vulgare), der i mange tilfælde kunne nærmere identificeres som avnklædt byg 

(Hordeum vulgare var. vulgare). Da alle nærmere identificerbare bygkerner var fra avnklædt 
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byg, bortset fra tre mulige kerner af nøgen byg (Hordeum vulgare cf. var nudum), var det 

derfor højst sandsynligt primært denne bygsort, der har været dyrket på stedet. 

Af kornsorter ud over byg fandtes også et antal kerner af havre (Avena sp.). Desværre kunne 

det ikke på kernerne ses, om det drejede sig om dyrket havre eller ukrudtsarten flyvehavre. 

Om der har foregået havredyrkning på stedet kan derfor ikke fastslås med sikkerhed. Da 

havre optrådte i alle tre prøver og med et vist antal i hvert fald i X63, er det dog samlet set 

meget sandsynligt, at havre har været dyrket på stedet omkring begyndelsen af germansk 

jernalder.  

Ud over korn viser tilstedeværelsen af forkullede frø af dyrket hør (Linum usitatissimum) i 

X63 og X66, at man også har dyrket denne art enten med henblik på klædeproduktion eller 

pga. de olierige frø. Om tilstedeværelsen af frø fra sæddodder (Camelina sativa) i X63 viser 

dyrkning er imidlertid vanskeligt at sige sikkert. Sæddodder har ligesom hør meget 

olieholdige frø, der efter al sandsynlighed har været udnyttet i stor udstrækning i ældre 

jernalder (Robinson et al 2009, Jensen & Andreasen 2011). Som det fremgår af 

plantebeskrivelsen nedenfor, forekommer sæddodder dog også som en relativt almindelig 

ukrudtsart f.eks. i hørmarker. Da prøve X63 både indeholder hørfrø men også en del frø af 

sæddodder kan en egentlig dyrkning eller udnyttelse af sæddodder samlet set ikke fastslås 

sikkert, og derfor er sæddodderen i X63 opført i tabel 1 som en ukrudtsart. 

Ukrudt optrådte, som det ses i tabel 1, i X57 og især i X63, hvor der fandtes forkullede 

ukrudtsfrø fra en række forskellige arter, hvoraf det ud over den ovennævnte sæddodder 

især er arter som fersken-/bleg pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia), hvidmelet gåsefod 

(Chenopodium album) og frø af græsfamilien (Poaceae), der er fremtrædende i prøverne. 

Arter som hvidmelet gåsefod og fersken-/bleg pileurt er typiske markukrudtsarter, og i hvert 

fald mht. den mest ukrudtsrige prøve X63 tyder ukrudtsfordelingen på, at en stor del af de 

vilde frø sandsynligvis er rester af markukrudt, der oprindeligt har stået sammen med 

afgrøderne på marken, og som er blevet indhøstet og bragt ind i hus K17 sammen med de 

dyrkede planter. 

Trækul og slagger af organisk materiale 

Ud over rester af afgrøder og ukrudt optrådte der også trækul i jævne eller forholdsvis høje 

mængder i prøverne. Desuden indeholdt X63 og X66 et antal sortbrændte, skinnende og 

deformerede klumper. Denne materialetype omtales normalt indenfor arkæobotanikken 

som slagge af organisk materiale, og kædes sammen med meget høje temperaturer. Muligvis 

har der altså foregået aktiviteter, der krævede meget kraftige varmegrader i K17 og K19. Når 

dette er sagt, skal det dog indskydes, at visse materialetyper såsom olieholdige frø 

undertiden kan opnå et skinnende slaggeagtigt udseende også ved lavere temperaturer. Da 

der optrådte olieholdige frø både fra sæddodder og hør i prøverne, kan det således ikke 

udelukkes, at en del af de skinnende klumper i X63 og X66 kan være kraftigt deformerede frø 

fra sæddodder eller hør. Tolkningen af de organiske slagger i prøverne fra Kalbygård Grusgrav 

som tegn på meget varmekrævende aktiviteter i husene må altså opsummerende tages med 

forbehold.   
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Figur 2. Artsfordeling i de analyserede prøver fra SBM 1131. I tabellen er fragmenter omregnet til antal hele 

kerner/frø efter følgende metode: 4 kornfragmenter=1 hel kerne og 3 frøfragmenter=1 helt frø. 

 

Diskussion 

Tolkningen af husene fra Kalbygård Grusgrav som ubrændte og analyseprøverne som 

sandsynligvis hidrørende fra en række sammenblandede aktitiviteter fra husenes 

funktionsperioder passer fint med indholdet i de arkæobotaniske prøver. 

At trækulsindholdet i prøverne er relativt jævne tyder f.eks. ikke på husbrande og den store 

sammenblanding af forskellige afgrøder, ukrudt, trækul og slagger som i hvert fald ses i de to 

mest fundrige prøver X63 og X66, antyder, at i hvert fald disse to prøver indeholder 

forskellige typer sammenblandet materiale. Fra hvilke specifikke aktiviteter det forkullede 

plantemateriale i prøverne stammer er umuligt at sige med sikkerhed, men prøveindholdet 

viser, at man tydeligvis har håndteret forskellige typer plantemateriale i løbet af husenes 

levetid. Mens indholdet af makrofossiler i X57 er forholdsvis lavt, fremstår indholdet i hvert 

fald i X63 og X66 som forholdsvis ens (se figur 2). Det tyder således på, at man har udnyttet 

både avnklædt byg, havre og hør i de to tidsmæssigt adskilte gårdsenheder.  
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Alle arterne fra Kalbygård Grusgrav er i forvejen velkendte omkring overgangen til germansk 

jernalder, hvor agerbruget tilsyneladende i stor udstrækning har været bygget op omkring 

dyrkningen af avnklædt byg suppleret med andre arter, som kan være havre eller olieplanter, 

såsom hør eller sæddodder (Robinson et al 2009).  

Med stor sandsynlighed har periodens agerbrug dog varieret en del fra område til område i 

Danmark. Eksempelvis tyder en række fund fra jernudvindingsovne særligt fra Sydvestjylland 

på, at agerbruget i denne del af Danmark har været forholdsvis struktureret og i stor 

udstrækning baseret på dyrkning af avnklædt byg og rug (Mikkelsen 2003). Set i forhold hertil 

tyder nye undersøgelser fra en række fynske lokaliteter på, at agerbruget i dette område har 

været mere varieret. Her har dyrkningen tilsyneladende baseret sig på en række forskellige 

afgrøder, hvoriblandt olieplanter som hør og sæddodder formodentlig har spillet en vis rolle 

(Jensen 2013). 

Ud fra tilstedeværelsen af hør og sæddodder ligner fundet fra Kalbygård Grusgrav 

umiddelbart mest de fynske fund. Hvorvidt agerbruget i dette område af Østjylland har været 

struktureret og bygget op omkring dyrkningen af få arter, eller om det har været mere 

varieret og har baseret sig på mange afgrøder lige som Fyn, kan dog endnu ikke siges ud fra 

de tre analyserede prøver.  

 

Planterne  

De dyrkede og indsamlede arter 

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

ændret sig på grund af avling. (Mossberg, Stenberg & Stenberg 2005) 

 

Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde 30-80 cm. (Hansen 1993) 

 

Identificerede planter 

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) 

 

Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig omkring 

3.100 frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt op til 40.000 frø. Blomstrer og frømodning 

juni-oktober. Udpræget sommerannuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på 

velgødet jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et 

al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 

 

Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt. 15-100 cm lange stængler, som enten er nedliggende 

eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre planter, omkring 140-200 frø pr. 

plante. Blomstrer og frømodning juli-september. Udpræget sommerannuel, modnes 

sammen med korn og hør. Knyttet til kornmarkerne og forekommer almindeligt i vårsæd hvor 

den er mest generende samt i Hør, kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved bebyggelse. 

(Melander 1998, Frederiksen et al. 1950) 
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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) 

 

Spergula arvensis L. Alm. Spergel. 10-40 cm (10-30 cm) høj. Omkring 3.200 frø pr. plante. 

Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer både forår og efterår, men de 

efterårsspirende fryser som regel bort om vinteren og kan kun overleve meget milde vintre. 

Kan optræde uhyre talrigt i vårsædsmarker, især på lette kalktrængende jorder. Værdsat i 

stubmark som foder til fårene. Nærringsfattig bund, agerjord, vejkanter, ruderater, 

grusgrave, dyrket på hede-egnene (Brøndegaard 1979; Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; 

Jessen & Lind 1922) 

 

Stellaria media (L.) Mill. Alm. Fuglegræs. 5-30 cm (5-20 cm) lange nedliggende stængler, 

omkring 15.000 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø næsten hele året. Både 

sommerannuel og vinterannuel. Danmarks hyppigst forekommende ukrudtsart. Planten kan 

optræde meget talrig i kornmarker. Agerjord, haver, tanglinier. (Melander 1998, Frederiksen 

et al. 1950, Hansen 1993) 

 

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) 

 

Usikker bestemmelse 

Cf Ranunculus. Cf. ranunkel  

 

Planter identificeret til slægt eller familie 

Avena sp. Havre 

Chenopodium sp. Gåsefod  

Poaceae. Græsfamilien 

 

 



   

9 

 

Litteraturliste 

Brøndegaard, V.J. 1979: Folk og Flora. Dansk etnobotanik. Tønder 

Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbekæmpelse. Det 

Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. København 

Hansen, K. 1993: Dansk feltflora. 1. udgave, 6. oplag. København 

Høst, O. 1982: Danske Kulturplanter. DSR Forlag 

Jensen, P.M. 2013: Fynske arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk 
jernalder til middelalder. I J. Hansen (red.): Delrapport 1 af forskningsprojekt 
”Landsbydannelse og Bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde”  

Jensen, P.M. & M.H. Andreasen 2011: Det levede man af (Afsnit om agerbruget), s. 127-152 
I: M.H. Nielsen (red.), M.B. Lundø & K.G. Therkelsen: Fyn i Fortiden – Det levede liv 500 

f.Kr–150 e.Kr. Forlaget Odense Bys Museer 
Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Kongelige Danske 

Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidensk. og mathem. Afd., 8 Række, VIII. 

København 

Melander, B. 1998: Beskrivelse af ukrudtsplanterne. I: Ukrudtsbekæmpelse i landbruget. 

Forskningscenter Flakkebjerg. Afdeling for Plantebeskyttelse. 3. udgave. pp 41-190. 

Mikkelsen, P.H. 2003: Agerbruget I: P.H. Mikkelsen & L.C. Nørbach: Drengsted. Bebyggelse, 

jernproduktion og agerbrug I yngre romersk og ældre germansk jernalder. Højbjerg 

Mossberg, B., L. Stenberg & S. Ericsson 2005: Den Store Nordiske Flora. G.E.C. Gads Forlag. 

København 

Robinson, D.E., P.H. Mikkelsen & C. Malmros 2009: Agerbrug, driftsformer og 
planteressourcer i jernalder og vikingetid (500 f.Kr.-1100 e.Kr.), s. 117-142 I: B. Odgaard 
& J. Rydén Rømer (red.): Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år. Fra 

digevoldinger til støtteordninger. Århus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

10 

 

 


