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Indledning
Museum Skanderborg har i en årrække udgravet ved Kildebjerg Ry i forbindelse med en
byggemodning. I forbindelse med udgravningen af lokaliteten SBM 1159, Kildebjerg Ry1,
Midterfasen del II blev der fundet bebyggelse- og aktivitetsspor fra ynge bronzealder og førromersk
jernalder samt anlæg fra nyere tid. I forbindelse med udgravningen blev der udtaget et mindre antal
prøver til flotering og makrofossilanalyse.
Figur 1. Oversigt over
lokaliteten SBM 1159,
Kildebjerg Ry, Midterfasen
del II. De to analyserede
anlæg X252 (A2013) og
X253 (2040) er markerede
røde. De røde cirkler
markerer hustomter fra
yngre
førromersk
jernalder periode II
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SBM 1159, Kildebjerg Ry, Midterfasen del II (FHM 4296/2621). Dover sogn, Hjelmslev herred, tidl.
Skanderborg amt. Sted nr. 160203-304. UTM: 549678/6216712 zone 32
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Prøvebehandling
Jordprøverne blev floteret af Moesgaard Museum. 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 cand.mag. Peter Mose Jensen på Afdeling for Konservering og
Naturvidenskab, Moesgaard Museum.
Der blev fundet forkullede afgrøderester, rester af indsamlede arter og/eller frø i flere af de
gennemsete prøver. Afgrøderne blev bestemt til byg (Hordeum vulgare), bl.a. i form af avnklædt
byg (Hordeum vulgare var. vulgare) samt havre (Avena sp.), rug (Secale cereale ssp. cereale), hør
(Linum usitatissimum) og hvede (Triticum sp.). Af mulige indsamlede arter blev der fundet
skalfragmenter af hasselnød (Corylus avellana) i prøve X352.
Af forkullede frø blev der erkendt bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa),
gåsefod (Chenopodium sp.), bl.a. i form af hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), almindelig
spergel (Spergula arvensis), snerlepileurt (Fallopia convolvulus), kløver (Trifolium sp.) og
græsfamilien (Poaceae).
Trækulsmængden i prøverne var varierende fra lav til høj og var meget høj i flere prøver.
To af prøverne, X352 og X353, egner sig umiddelbart godt til arkæobotaniske analyser ud fra
mængden af henholdsvis frø og kornkerner. X352 kommer fra en ovn, og en analyse af dette anlæg
vil sandsynligvis kunne give informationer omkring brugen af planter til madlavning eller til
optændingsmateriale osv. X353 kommer fra en brydegrav, og en analyse herfra vil formodentlig
både kunne afdække hvilke fiberplanter, der har været præpareret i gruben samt give
informationer omkring brændsel i prøven.

De arkæobotaniske analyser
A2013 (X252) - grube med mulig ovnfunktion
Anlægget er en grube med mulig ovnfunktion i den østlige halvdel og er 14C-dateret til 600-400 f.kr.
Grubens størrelse var 260 cm i diameter og 92 cm i dybden (figur 2).
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Figur 2. Snit af grube (A2013) med mulig ovnfuktion

98 % af arterne fundet i prøven består af frø, hvoraf hovedparten kan betegnes som typiske
markukrudtsplanter (figur 3, tabel 2). Særlig bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa),
gåsefod (Chenopodium sp.) og almindelig spergel (Spergula arvensis) optræder i store mængder.

Korn

Frø

Indsamlede arter

Figur 3. Fordelingen mellem korn, frø og indsamlede arter i A2013.
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Der blev kun fundet enkelte kornkerner i prøven, der alle kunne identificeres som havre (Avena
sp.). Det var ikke muligt at afgøre, om der var tale om dyrket havre eller ukrudtsarten flyvehavre.
Dette kan kun afgøres ved at undersøge avnene, men disse var ikke bevarede. Da prøven er
domineret af ukrudtsfrø, kan det formodes, at der er tale om flyvehavre.
Der er ligeledes observeret spor af indsamling i form af mange forkullede fragmenter af
hasselnøddeskal (Corylus avellana).
Sammensætningen af arterne fundet i A2013 optræder ofte i prøver fra huse fra jernalderen, og
her bliver det typisk tolket som tærskeaffald i forbindelse med kornproduktion (Hillman 1984). I
prøverne fra husene optræder der ligeledes ofte aksdele og avnbaser, men det er ikke tilfældet fra
prøven fra A2013. Dette kan muligvis skyldes, at disse dele er noget af de første, der brænder helt
væk og derfor ikke er bevarede (Boardman et al. 1990). Hasselnøddeskallerne kan være affald fra
indsamling af hasselnødder, hvor man har brugt de tomme skaller til optænding. Denne
sammensætning af makrofossiler, der begge peger i retning af affald, giver en mulig fortolkning, at
det her drejer som om affald, som er blev brugt til optænding af ovnen.
Der er dog en anden mulig forklaring. Flere af arterne, som optræder i prøven fra A2013,
optræder ligeledes i nogle af moseligenes maveindhold, f.eks. Grauballemanden og Tollundmanden
(Harild et al. 2007, Helbæk 1958). Der er flere tilfælde af, at de tre dominerende arter bleg/ferskenpileurt, gåsefod og almindelig spergel med stor sandsynlighed er bevet indsamlet i jernalderen
(Helbæk 1954). Det er derfor også muligt, at frøene i A2013 ikke er affald, men reelt er mad. Vi
finder ofte lagre af ukrudtsfrø i husene fra jernalder, hvor der alt efter sammensætning og
fundsituation kan blive tolket som oplagring af tærskerest eller mad. Det kan også tænkes, at
hasselnøddeskallerne ikke er blevet brugt til optænding, men mere repræsenterer et restprodukt
fra tørring af de indsamlede hasselnødder.

A2040 (X253) – hørbrydningsgrube
Hørbrydningsgruben er 69 cm bred, 136 lang og har en dybde på 50 cm. Gruben er af nyere dato,
formentligt fra 1800-tallet.
Figur 4. Snit af
hørbrydningsgruben (A2040)
med mulig ovnfuktion

Der blev ikke fundet store mængder forkullede makrofossiler i prøverne. 78 % procent af
makrofossilerne består af kornkerner, som kunne identificeres som rug (Secale cereale ssp. cereale).
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Der blev fundet en mulig brødhvede/durumhvede (cf. Triticum aestivum ssp. aestivum/turgidum
ssp. durum)2, men denne identifikation er meget usikker (tabel 3). Ukrudtsfrøene er få i antal, og
frøene kommer fra planter, som typisk betegnes som markukrudtsplanter, så som bleg/ferskenpileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa). Der blev ligeledes fundet frø fra dyrket hør (Linum
usitatissimum), og i det kursoriske gennemsyn blev der erkendt frøkapsler af hør.
Derudover blev der fundet store mængder trækul, forkullede stængler og store mængder aksled
fra rug.

Korn

Frø

Oliefrø

Figur 5. Fordelingen af korn og frø i prøven X353 fra A2040
Ses på sammensætningen af prøven fra A2040 kunne det tyde på, at rughalm er blevet afbrændt i
gruben. I forbindelse med brydningen er det vigtigt, at hørren varmes godt op, men ikke svides
(figur 6). Derfor er rughalmen formentlig ikke brugt som primært afbrændingsmateriale, da
flammerne ville være for høje og ville antænde den hør, der ligger og tørrer. Rughalmen er
formentlig blevet brug til optænding af et andet brændbart materiale, der har kunnet give den
rigtige varme, så hørren tørrede, så den yderste hårde del af stænglen lettere kunne fjernes ved
heglning, så kun de brugbare fibre bliver tilbage.

2

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)
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Figur 6. Brydegrav med varmesten (Thomsen & Ejstrup 2012)

Opsamling
Sammensætningen af makrofossilerne fra A2013 ser udmiddelbart ud til at understøtte tolkningen
af anlægget som en ovn. Ovne er komplekse anlæg, som ofte er blevet genbrugte flere gange, og
derfor kan det være vanskeligt at komme med helt sikre tolkninger på indholdet. Det er derfor ikke
entydingt, om makrofossilerne i prøven repræsenterer træskeaffald, som er blevet brugt til
optændingsmateriale, eller om det er mad, der er blevet tørret. Der er dog mange fund fra
jernalderen, som tyder på, at ukruftsfrø er blevet indsamlede i stor stil, og tilstedeværelsen af
frøene i moseligenes maveindhold understøtter tolkningen af, at de har værtet indsamlet til mad.
Tolkningen af A2040 som en brydegrube ser ligleledes ud til at være understøttet af
sammensætningen af makrofossilerne i prøven. Hørproduktion fik en opblomstring i Danmark i
starten af 1800-tallet pga. Napoleonskrigene, der hærgede Europa i årene 1803-1815, og krigen
med England (Henningsen 1989).
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Planterne
De dyrkede og indsamlede arter
Avena sativa L. Almindelig Havre. 60-120 cm høj. Optræder ofte sammen med Flyvehavre. (Hansen
1993)
Corylus avellana Hasselnød. Busk, op til 10 m, oftest mangestammet. Marts-april. Næringsrig bund
i lyse skove, skovbryn, krat og hegn. Almindelig dog sjælden i Vestjylland (Hansen 1993)
Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Højden kan have ændret sig
på grund af avling. (Mossberg, Stenberg & Stenberg 2005)
Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde 30-80 cm. (Hansen 1993)
Secale cereale ssp. cereale L. Almindelig Rug. Højde 50-150 cm. Højden har ændret sig på grund af
avling, se f.eks. Tvengsberg 1995. (Hansen 1993)
Triticum aestivum ssp. aestivum/turgidum ssp. Durum L. Brødhvede/durumhvede. Højde 90-120
cm. (Hansen 1993)
Triticum turgidum ssp. dicoccon/aestivum ssp. Spelta L. Emmer/spelt. Højde 90-120 cm (Hansen
1993)
Triticum turgidum ssp. dicoccon L. Emmer. Triticum aestivum ssp. spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm.
(Hansen 1993)
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Identificerede planter
Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig omkring 3.100
frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt op til 40.000 frø. Blomstrer og frømodning junioktober. 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)
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)
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)
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)

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
Carex sp. Star
Chenopodium sp. Gåsefod
Cyperaceae Halvgræsfamilien
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Galeopsis sp. Hanekro
Galium sp. Snerre
Poaceae Græsfamilien
Rumex sp. Syrefamilien
Stellaria/Cerastium sp. Fladstjerne/Hønsetarm
Trifolium sp. Kløver
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VEDANALYSE?

ANTAL
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CDATERING

KORN

FRØ

TRÆKUL

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

357

Nej

Nej

Evt.

0

0

XXX

En del moderne plantemateriale

360

Nej

Ja

Ja

<5

0

XXXXX*

*Mange meget små trækulsstykker

XXXXX

5 poser. Mange frø af Persicaria
maculosa/lapathifolia og Chenopodium album.
Også Spergula arvensis + ca. 100 skalfragmenter
af hasselnød
*Rugkerner. Herudover store mængder rugaks +
halm (tærskerest?). Enkelte frø af hør +
hørkapsler

352

Ja

Ja

Evt.

0

>1000

353

Ja

Ja

Ja

100*

5

XXXXX

358

Nej

Ja

Evt.

0

0

XXXX

361

Nej

Nej

Ja

10

0

XXX

2 poser. En del klumper af ubestemmeligt
forkullet organisk materiale (tørv?). Byg. Cf. rug

362

Nej

Nej

Evt.

0

10

XX

Persicaria maculosa/lapathifolia. Chenopodium
album

354

Nej

Ja

Ja

25

0

XXXXX

4 poser. Byg

351

Nej

Ja

Ja

10

50

XXXX

2 poser. En del meget små trækulsstykker.
Avnklædt byg. Rug. Hvede. Trifolium sp.
Chenopodium sp. Poaceae. Persicaria
maculosa/lapathifolia. Flere forkullede stængler

355

Nej

Ja

Evt.

0

10

XXXX

3 poser. Chenopodium sp. Fallopia convolvulus

356

Evt.

Ja

Ja

40

<5

XXXX

Havre. Avnklædt byg. Chenopodium sp. Flere
forkullede strå/stængler (muligvis bl.a. kornhalm)

359

Nej

Ja

Evt.

0

0

XXXX

Tabel 1. Den kursoriske gennemgang af floteringsprøverne fra SBM 1159, Kildebjerg Ry,
Midterfasen II
x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst
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X-nr.
Floteret (ml)
Avena sp.
Corylus avellana, fragmenter
Carex sp.

X352
155
2
152
8

X-nr.
Floteret (ml)
Havre
Hasselnøddeskal, fragmenter
Star

Chenopodium album

271

Hvidmelet gåsefod

Chenopodium sp.

1149

Gåsefod

Chenopodium sp. Fragmenter

120

Gåsefod fragmenter

Fallopia convolvulus

4

Snerle-pileurt

Galeopsis sp.

12

Hanekro

Galium sp.

20

Snerre

Persicaria maculosa/lapathifolia

2514

Bleg/Fersken-pileurt

Persicaria maculosa/lapathifolia
fragmenter

4360

Bleg/Fersken-pileurt fragmenter

Poaceae

72

Græsfamilien

Polygonum aviculare

40

Vej-pileurt

Rumex acetosella

360

Rødknæ

Spergula arvensis

640

Almindelig spergel

Spergula arvensis fragmenter

64

Almindelig spergel, fragmenter

Thlaspi arvense

22

Almindelig pengeurt

Trifolium sp.

8

Kløver

Indet

Opvarmet, deformeret organisk
materiale
Trækul (x-xxxxx)

Bemærkninger

333

Ja
xxxxx

Prøven indeholder
opvarmet deformeret
materiale
indeholdende frø

Ubestemmelig

Opvarmet, deformeret organisk materiale
Trækul (x-xxxxx)

Bemærkninger

Tabel 2. Den arkæobotaniske analyse af A2013 (X352). X markerer en subjektiv bedømmelse af
mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst.
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X-nr.

X353

K-nr.

X-nr.
K-nr.

Floteret (ml)

170

Floteret (ml)

Cerealia

15

Korn

Cerealia (fragment)

68

Korn (fragment)

Secale cereale ssp. cereale

121

Rug

cf, Triticum aestivum ssp.
aestivum/turgidum ssp. durum

1

cf. Brødhvede/durumhvede

cf. Cerealia aksdele

72

mulige korn aksdele

Secale cereale ssp. cereale aksled
(antal/antal led)

1688/1904

Rug aksled (antal/antal led)

Linum usitatissimum

9
0

Dyrket hør

Cyperaceae

4

Halvgræs-familien

Persicaria maculosa/lapathifolia

8

Bleg/Fersken-pileurt

c.f. Poaceae

12

Græsfamilien

Rumex acetosella

8

Rødknæ

Stellaria/Cerastium sp.

4

Fladstjerne/Hønsetarm

Indet

18

Ubestemmelig

Trækul (x-xxxxx)

Bemærkninger

xxxxx

Trækul (x-xxxxx)

Mange
stængelfragmenter.
Hørkapsler
Bemærkninger

Tabel 3. Den arkæobotaniske analyse af prøverne fra A2040 (X353). x markerer en
subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst.
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