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KNV 00781-2, Kildebjerg Agre 

(FHM 4296/2817) 

Arkæobotanisk analyse af prøver fra en grube fra neolitikum, 

økonomibygning fra germansk jernalder og en brønd fra 

vikingetid 

 

Mads Bakken Thastrup, cand.mag. 

 

Indledning 
I perioden juli-august 2018 foretog Museum Sydøstdanmark en udgravning på 12.500 m2 i 

udkanten af Bævreskoven, vest for Køge (KNV 00781-2)1 (figur 1). Her blev der udgravet 

bebyggelsesspor fra neolitikum, jernalder og vikingetid. I forbindelse med udgravningerne 

blev der udtaget en lang række floteringsprøver til makrofossilanalyser. 

 

 
Figur 1. Udgravningens placering 

Prøvebehandling 
Efter endt udgravning blev jordprøverne floteret af 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, 

 
1 KNV 00781-03, Kildebjerg agre. (FHM 4296/2817). Bjævreskov sogn, Bjævreskov herred, tidligere 
Præstø amt, Region Sjælland. UTM: 691489/6149539 zone 32 
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som til sidst flyder 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 kan ses i tabel 1. 

Gennemsynet blev foretaget af cand.mag. Mads Bakken Thastrup på Afdeling for 

Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum. 

Det kursoriske gennemsyn viste, at der var forkullede og uforkullede makrofossiler i form 

af korn og/eller frø i flere af de gennemsete prøver. 

 Kornkernerne blev artsbestemt til byg (Hordeum vulgare) i form af nøgen byg (Hordeum 

vulgare var. nudum), hvede (Triticum sp.) i form af brødhvede/durumhvede (Triticum 

aestivum ssp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum) og emmer/spelt (Triticum turgidum 

ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta) samt havre (Avena sp.). Der blev ligeledes fundet 

store mængder avnbaser fra emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccon) og aksled fra byg 

(Hordeum vulgare).  

Af mulige indsamlede arter blev fundet et fragment af forkullet hasselnøddeskal (Corylus 

avellana).  

Af forkullede frø blev erkendt hejre (Bromus sp.), gåsefod (Chenopodium sp.), 

ærteblomst-familien (Fabaceae), snerre (Galium sp.), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), 

bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), vej-pileurt (Polygonum aviculare), 

skræppe (Rumex sp.) og sort natskygge (Solanum nigrum). 

To af prøverne, P84 og P104, indeholdt store mængder uforkullede frø og træfragmenter. 

Frøene blev bestemt til star (Carex sp.), vej-pileurt (Polygonum aviculare), bleg/fersken-

pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), nellike-familien (Caryophyllaceae), almindelig 

pengeurt (Thlaspi arvense), hanekro (Galeopsis sp.), hundepersille (Aethusa cynapium), 

skræppe (Rumex sp.), fragmenter af hasselnød (Corylus avellana) og hør (Linum 

usitatissimum). 

På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev der besluttet at lave en egentlig 

arkæobotanisk analyse af fire prøver fra en økonomibygning, en prøve fra en grube og en 

prøve fra en brønd. 

Analysen fra økonomibygningen og gruben vil kunne give os et indblik i lokalitetens 

agerbrug og agerbrugshåndtering og kan muligvis bidrage til tolkningen af anlæggenes 

funktioner, mens analysen af brønden vil kunne give et indblik i lokalitetens/anlæggenes 

nærmiljø. 
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Arkæobotaniske analyser 

Grube A593 
Gruben måler 65 cm i diameter og 45 cm i dybden (figur 2). Gruben er 14C-dateret til 3775-

3646 f.Kr., hvilket placerer den i TN I.  

 

 
Figur 2. A593 i profil 

 

Prøven indeholder en større mængde forkullede makrofossiler (Tabel 2). Makrofossilerne 

består af avnbaser/aks (58 %), kornkerner (36 %) samt en mindre andel frø (6 %) (figur 3)2. 

 

 
 

2 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. For hvede aksled er der brugt en omregningsfaktor på 3,5. For byg er omregningsfaktoren 3, da der 
er tale om 6-radet byg. For de uidentificerede korn-aksled/ er der valgt en omregningsfaktor på 3. I 
forhold til de uidentificerede kornfragmenter så er tre kornfragmenter omregnet til én hel kornkerne 

Figur 3. Fordelingen af 

korn, aks/avnbaser og 

frø i grube A593. 

Kornkernefragmenter er 

omregnet til hele 

kornkerner, 3 

fragmenter til 1 

kornkerne 
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Blandt de dyrkede afgrøder er hvede (Triticum sp.) den dominerende sort, hvor 

avnbaser/aksled og kornkerner fra hvede udgør 44 % af det samlede antal makrofossiler 

(figur 4, figur 5).  

 

 
Figur 4. Kornkerner og aks/avnbaser fordelt på kornsorter 

 

Der er ligeledes en større mængde byg – 33% af makrofossilerne består af kornkerner og 

aksled fra byg (Hordeum vulgare) (figur 4, figur 5). Langt hovedparten af bygkernerne kunne 

bestemmes til nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum) (tabel 2). 

Hveden udgøres hovedsageligt af emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. dicoccon/aestivum 

ssp. spelta)3. Langt de fleste avnbaser af hvede kommer fra emmer (Triticum turgidum ssp. 

dicoccon), og derfor er det meget muligt, at de fleste kornkerner, der er blevet bestemt til 

emmer/spelt, egentligt kan henføres til emmer.  

Der blev fundet flere avnbaser af enkorn (Triticum monococcum ssp. monococcum) og 

mulig enkorn (Triticum cf. monococcum ssp. monococcum) i prøven.  

Der blev ligeledes identificeret et mindre antal kerner fra brødhvede/durumhvede 

(Triticum aestivum ssp. aestivum/turgidum ssp. durum)4, mens der blev fundet aksled fra 

både brødhvede (Triticum aestivum ssp. aestivum) og mulig durumhvede (Triticum cf. 

 
3 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). 
4 Det er ikke muligt at skelne mellem kerner fra brødhvede og durumhvede, men der kan skelnes 
mellem de to sorters aksled (Jacomet et coll. 2006). 
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turgidum ssp. durum) (tabel 2). Det er sjældent, vi finder aksled fra de nøgne hvedesorter, 

brødhvede og durumhvede i prøverne fra Danmark, og indtil videre kendes mulig 

durumhvede kun fra få lokaliteter (Andreasen 2020). 

Omkring 6 % af det samlede antal makrofossiler består af ukrudtsfrø. Det er svært at 

udlede noget om agerbrugsprocesserne ud fra ukrudtsfrøene, da langt hovedparten kun 

kunne bestemmes til familie især i form af græsfamilien (Poaceae). Græs vokser på mange 

forskellige biotoper, og derfor kan den ikke direkte tilknyttes en dyrket mark. Gåsefod 

(Chenopodium sp.) derimod er hyppigt forekommende på dyrkede marker, men den kan 

ligeledes have vokset på selve bebyggelsen. 

Af muligt indsamlede arter blev fundet en kerne fra æble (Malus sp.). Da der kun blev 

fundet én enkelt kerne fra æble, kan der ikke med sikkerhed siges, om den har været 

indsamlet, men det viser, at den har vokset i området, og dermed udgør den en mulig 

ressource.  

 

 
Figur 5. Forholdet mellem kornkerner og aks/avnbaser 

 

Ud fra sammensætningen af makrofossilerne kunne det se ud til, at prøven repræsenterer i 

hvert fald to forskellige deponeringer. Den ene består af et høj antal avnbaser/aksled samt 

et mindre antal kornkerner fra hvede (figur 5), som formentligt er affald i forbindelse med 

kornrensningsprocessen. Den type affald som indeholder en stor mængde avnbaser/aksled, 

stammer fra de første led i kornrensningsprocessen (figur 7, punkt 1-5) (Hillman 1984, Jones 

1984). Affaldsproduktet kan derefter bruges til bl.a. dyrefoder, gulvstrøelse, brændsel eller 

magring i keramik (Hillman 1984; Robinson 2000). 

Den anden deponering består af et højt antal kornkerner og få aksled fra byg (figur 5). 

Dette kan ligeledes være et affaldsprodukt fra kornrensningsprocessen, men lidt senere i 

processen (figur 6, punkt 5) end den første deponering. Dette trin i processen kan, ved et 

uheld, efterlade større mængder forkullede kornkerner (Hillman 1984). Der er også muligt at 

det er tale om et affaldsprodukt fra den sidste håndrensning (figur 6, punkt 12), hvor disse 

kerner af en eller anden årsag ikke har været egnede til menneskeføde. 
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Brønd A437 
Brønden måler 242 cm i diameter og har en dybde på 176 cm (figur 7). Brønden er 14C-dateret 

til mellem 602 og 765 e.Kr., hvilket placerer den i yngre germansk jernalder. Der blev kun 

fundet få forkullede makrofossiler i prøven fra brønden, men den indeholdt en større 

mængde uforkullede makrofossiler. 

De forkullede kornkerner blev artsbestemt til byg (Hordeum vulagre) og to kerner af rug 

(Secale cereale ssp. cereale), som blev brugt til 14C-daterninger samt få forkullede 

kornkernefragmenter (Tabel 1 og 2). Forekomsten af dem i brønden kan være tilfældig. De 

kan have ligget i asken fra et ildsted og er havnet i brønden, da asken blev smidt ud. Det er 

også muligt, at brønden er blevet opfyldt med affald, efter den ikke længere var i brug. 

Der blev ligeledes fundet enkelte frø af hør (Linum usitatissimum) i prøven, som kan have 

været dyrket. Der blev ligeledes fundet sæddodder (Camelina sativa) i prøven, som er tæt 

forbundet til hør i form af ukrudt på hørmarkerne. Den forekommer sjælden som ukrudt 

blandt andre afgrøder, men vokser på ruderater (Rostrup & Jørgensen 1973). Endelig bliver 

denne art også dyrket i visse dele af den danske forhistorie (Mikkelsen & Nørbach 2003, 

Robinson et al. 2009). På grund af de få frø fra de to olieholdige planter er det desværre ikke 

muligt med sikkerhed at sige, om de begge eller den ene af dem har været dyrket på 

lokaliteten. 

 

Figur 6. Diverse agerbrugsprocesser i form af kornrensning, kornhåndtering og oplagring 

(Renfrew & Bahn 1994, s. 235) 
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Figur 7. Brønd A437 i snit. 

 

I prøven findes fire arter, som muligvis har været indsamlede. Hindbær/korbær (Rubus 

ideaus/caesius), klynger (Rubus sp.)5, hasselnød (Corylus avellana) og mulig 

blomme/hvidtjørn (cf. Prunus/Cratageus sp.). Alle fire arter findes i forholdsvis begrænset 

antal (tabel 2), og derfor kan det ikke med sikkerhed fastslås, om de har været indsamlede 

og brugt til føde. Deres tilstedeværelse i brønden er dog et bevis på, at de fandtes i området, 

og derfor har de udgjort en potentiel ressource. 

Ukrudtsfrøene i prøven fra brønden repræsenterer flere forskellige biotoper (tabel 3). En 

del afspejler det våde og fugtige miljø, der var i og omkring brønden. Planterne har enten 

vokset i brønden eller i umiddelbar nærhed af den.  

Der er andre arter, som afspejler forstyrrede jordbunde, der kan findes på marker og 

ruderater, her i blandt bopladser. Blandt ukrudtsplanterne er almindelig fuglegræs (Stellaria 

media), hvidmelet gåsefod (Chenopodium album) og bleg/fersken-pileurt (Persicaria 

lapathifolia/maculosa) meget almindelige ukrudtsarter på dyrkede marker og forbindes ofte 

med korndyrkning, til trods for, at de ligeledes kan findes andre steder. Forekomsten af 

ukrudtsarterne i brønden kan dermed afspejle kornrensning, som kan have foregået i 

nærheden af brønden, men planterne kan også blot have vokset på bopladsen i nærheden af 

brønden.  

Andre arter, f.eks. stor nælde (Urtica dioica) og skræppe (Rumex sp.) findes typisk på 

bopladser, hvor jorden er forstyrret og næringsrig. 

Der blev fundet frø af bulmeurt (Hyascyamus niger) i prøven fra brønden. Bulmeurt er 

blandt de ældste kendte lægeplanter og blev brugt bl.a. i det gamle Grækenland og Rom 

(Ramoutsaki 2002). Den har en bedøvende og afslappende effekt. Den har bl.a. været brugt 

mod tandpine. Planten har ligeledes været benyttet som trolddomsurt og brugt i bl.a. 

 
5 Slægten indeholder flere bærsorter 
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kærlighedsdrikke. Hele planten er meget giftig og ved høje indtag opstår kramper, 

bevidstløshed og døden (Bruun & Christensen 1998). Det er sjældent, der findes frø af 

bulmeurt i de arkæobotaniske prøver fra Danmark. Planten er indført til Danmark; det er dog 

uvist, hvornår den blev indført, men den dukker op i makrofossilprøver fra overgangen 

mellem yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder. Den vokser ikke som ukrudt på 

markerne, og derfor må det formodes, at den har været dyrket som lægeurt på lokaliteten 

(Brøndgaard 1979, Hansen 1993, Mossberg et al. 2005). 

 

Økonomibygning K6 
Økonomibygningen er en tre-skibet konstruktion bestående af to sæt tagstolpehuller (figur 

8). Resultaterne af tre 14C-dateirnger falder mellem 722 og 965 e.Kr. Der blev taget jordprøver 

fra alle fire tagstolpehuller.   

 

 
Figur 8. Plantegning af K6. 

 

 
 

 

Figur 9. Korn og frø 

fordelt på 

tagstolpehullerne i 

K6. 

Kornkernefragmenter 

er omregnet til hele 

kornkerner, 3 

fragmenter til 1 

kornkerne 
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Langt hovedparten af makrofossilerne fra K6 består af forkullede kornkerner (tabel 2, figur 

9). De fleste kornkerner kunne bestemmes til byg (Hordeum vulgare), hvoraf flere var 

avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) og havre (Avena sp.), hvilket er to meget 

almindelige kornsorter i forhistorien (Robinson et al. 2009). Der var dog ikke muligt at fastslå, 

om havren har været dyrket, eller om det er ukrudtsarten flyvehavre6.   

Der blev ligeledes fundet et større antal kerner fra hvede (Triticum sp.), hvoraf 

hovedparten kunne bestemmes til brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp. 

aestivum/turgidum ssp. durum), hvilket er ret specielt, da den kun er fundet i få tilfælde i 

denne periode (Andreasen 2020, Robinson 1994). Brødhvede/durumhvede kendes helt 

tilbage til starten af neolitikum, men fra germansk jernalder og derefter findes den kun 

sporadisk i makrofossilprøverne. Brødhvede/durumhvede har formentligt ikke været en 

livsnødvendig afgrøde i forhistorien, men skal mere ses som en luksusvare eller en afgrøde, 

som er blevet brugt i forbindelse med specielle begivenheder (Andreasen 2020, Robinson et 

al. 2009).  

Der blev kun fundet få frø blandt makrofossilerne i K6, og de stammer alle fra typiske 

markukrudtsplanter så som bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), gåsefod 

(Chenopodium sp.) og snerre (Galium sp.). 

Ud fra sammensætningen af makrofossilerne har økonomibygning K6 formentlig være 

brugt til opbevaring eller bearbejdningen af renset korn. Der blev kun fundet en enkelt 

kornkerne af rug (Secale cereale ssp. cereale), hvilket er ret specielt, da det er en meget 

almindelig afgrøde i denne periode (Robinson et al. 2009). Den lave forekomst kan skyldes, 

at rug har været opbevaret andre steder på lokaliteten. Der blev f.eks. fundet rug i det 

kursoriske gennemsyn af prøver fra K7, som tolkes til at være hovedhuset, hvortil K6 hører, 

så det det kan ikke udelukkes, at rug ligeledes har været brugt på lokaliteten. 

Afslutning 
Makrofossilanalysen af prøverne fra Kildebjerg Agre har givet et lille indblik i de forskellige 

perioders planteøkonomi. 

I tidlig neolitikum var emmer og nøgen byg de to dominerende kornsorter. Derudover 

blev der fundet enkorn, brødhvede og mulig durumhvede i prøven fra A593. 

Sammensætningen af afgrøderne passer meget godt med den ”pakkeløsning”, der blev 

indført med landbruget (Jørgensen 2000). Grubens indhold er formentligt affald, som er 

opstået i forbindelse med kornrensningsprocessen.  

Flere af frøene i brønden A437 stammer fra planter, der typisk vokser som ukrudt på 

markerne og på selve bebyggelsen, men der var også frø fra andre planter, som giver et godt 

billede af pladsens plantebrug. Der var spor af indsamlede planter i form af hindbær/korbær, 

klynger, hasselnød og mulig blomme/hvidtjørn. Der var ligeledes spor af mulig dyrkning af 

oliefrø i form af hør og sæddodder. Fibrene fra hørstænglerne kan ligeledes bruges til 

fremstilling af stof. Det mest interessante i prøven var fundet af bulmeurt. Bulmeurt er en af 

de ældste kendte lægeplanter og blev især brugt pga. sine smertelindrende egenskaber. 

Bulmeurt er også meget giftig og overdreven indtagelse kan medføre døden. 

I vikingetiden var det byg, formentligt i form af avnklædt byg, og havre som var de 

dominerende kornsorter, tæt efterfulgt af brødhvede/durumhvede. Den forholdsvis høje 

mængde af brødhvede/durumhvede er ret speciel, da sorten er ret sjælden i vikingetiden. 

 
6 Det er meget vanskeligt at skelne mellem dyrket havre og ukrudtsarten flyvehavre ud fra kernerne 
alene. For en sikker bestemmelse skal avnbaserne være bevarede, hvilket de ikke var på de fundne 
kerner.  
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Brødhvede/durumhvede har formentligt været en luksusafgrøde og er kun blevet brugt i 

forbindelse med specielle begivenheder. Rug, som er meget almindelig i vikingetiden, er stort 

set ikke til stede i prøverne.  

I det store og hele passer det billede, vi får af lokalitetens planteøkonomi meget godt ind 

i det billede, der er af de forskellige perioders plantebrug, men med flere variationer. Derfor 

har vi fået et mere nuanceret billede af lokalitetens og de analyseredes perioders 

planteøkonomi. 
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Planterne  

Planterne – de dyrkede og indsamlede arter 
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 L. Hassel. Busk op til 10 meters højde. Næringsrig bund i lyse skove, 

skovbryn, krat og hegn. (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) 

Hyoscyamus niger Bulmeurt. klæbrig-håret, ubehageligt lugtende plante. 25-80 cm høj. 

Blomstrer juni-juli. Vokser på strandvolde, ved ruiner, omkring beboende steder (Hansen 

1993) 

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

Triticum aestivum ssp. aestivum/turgidum ssp. durum L. Brødhvede/durumhvede. Triticum 

turgidum ssp. dicoccon/aestivum ssp. spelta L. Emmer/spelt. Triticum turgidum ssp. 

dicoccon L. Emmer. Triticum monococcum ssp. Monococcum. Enkorn  Højde 90-120 cm. 

(Hansen 1993). 

Rubus caesius L. Korbær. Blomstrer juni-september. Sætter bær. Skove, krat, hegn, gærder, 

strandskrænter, markskel (Hansen 1993) 

Rubus ideaus L. Hindbær. 1-1,5 m høj. Blomstrer juni. Sætter bær. Skove, krat, skovrydninger 

(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) 

 

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

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

frømodning juni-oktober. Udpræget sommerannuel, meget skadelig ukrudt i 

vårsædsmarker. Især på velgødet jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. 

(Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 

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) 

Lapsana communis L. Haremad. 50-100 cm høj. Blomstrer juni-august. Sommer og 

vintersannuel. Skove, hegn, agerjord, haver. (Hansen 1993) 

Malva sylvestris Almindelig katost. 40-90 cm høj. Blomstrer juli-september. Vokser ved 

vejkanter og ruderater. (Hansen 1993) 

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) 
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Rorippa palustris Kær-guldkarse. Enårig, 10-40 cm. Blomstrer juli-august. Vokser ved søer, 

åer, gadekær, fugtige græsmarker og ruderater. (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) 

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) 

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 
Apiaceae Skærmplante-familien 

Asteraceae Kurvblomst-familien 

Avena sp. Havre 

Bromus sp. Hejre 

Carex sp. Star 

Chenopodium sp. Gåsefod 

Cyperaceae Halvgræs-familien 
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Galeopsis sp. Hanekro 

Galium sp. Snerre 

Hypericum sp. Pericon 

Juncus sp. Siv 

Lamium sp. Tvetand 

Malus sp. Æble-slægten 

Poaceae Græs-familien 

Polygonaceae Syre-familien 

Potentilla sp. Potentil 

cf. Prunus/Cratageus sp. Kirsebær/Hvidtjørn 

Ranunculus sp. Ranunkel 

Rosaceae Rosen-familien 

Rubus sp. klynger 

Rumex sp. Skræppe 

Silene sp. Limurt 

 

 

__________ 
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 EGNET TIL  ANTAL   

P-NR 
MAKROFOSSIL 

ANALYSE 
VED-

ANALYSE 

14C-
DATERING KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

P1 Nej Nej Nej 1 f.* 0 X *fragment ikke egnet til C14-datering 

P2 Nej Nej Nej 0 0 X   

P3 Nej Nej Nej 0 0 XX   

P4 Nej Nej Nej 0 0 X   

P5 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

P6 Nej Nej ja 1 + 1 f. 0 XX Recente rødder 

P7 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P8 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

P9 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX *fragment ikke egnet til C14-datering 

P10 Nej Ja Nej 0 0 XXXX   

P11 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX   

P12 Nej Nej Ja 2 f. 0 XX Recente rødder 

P13 Nej Nej Nej 1 f.* 0 X *fragment ikke egnet til C14-datering 

P14 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P15 Nej Nej Ja 1 0 XX Byg 

P16 Nej Nej Evt. 3 f.* 0 X *fragment ikke egnet til C14-datering 

P17 Nej Nej Evt. 0 0 XX Recente rødder 

P18 Nej Nej Ja 1 0 XXX cf. byg 

P19 Nej Nej Evt. 1 f.* 1 XXX 
*fragment ikke egnet til C14-datering, 
Persicaria lapathifolia/maculosa 

P20 Ja Nej ja 75 0 XX 
Brødhvede/Durumhvede, emmer/spelt, 
byg, havre 

P21 Evt. Nej Ja 45 0 XX Byg, hvede 

P22 Ja Nej Ja 60 0 XX Byg, hvede, havre 

P23 Nej Nej Evt. 0 0 XX Recente rødder 

P24 Nej Nej Ja 1 f.* 0 XX   

P25 Nej Nej Ja 1 0 XXX Recente rødder 

P26 Nej Nej ja 1 + 2 f. 0 XX Hvede, recente rødder 

P27 Nej Nej Evt. 0 0 XX Recente rødder 

P28 Nej Ja Nej 2 f.* 6-20 XXXXX 

*fragmenter ikke egnede til C14-datering, 
Persicaria lapathifolia/maculosa, Fallopia 
convolvulus, cf. Fabaceae, Polygonum 
aviculare 

P29 Nej Nej Evt. 0 0 XXX 
Forslagget mineralsk materiale, recente 
rødder 

P30 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

P31 Nej Ja Ja 8-15 13-20 XXXX 

Byg, cf. rug, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, Fallopia 
convolvulus, Fabaceae, forslagget 
mineralsk materiale 

P32 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX Forslagget mineralsk materiale 

P33 Nej Nej Nej 2 f.* 0 X 

*fragmenter ikke egnede til C14-datering, 
forslagget mineralsk materiale, recente 
rødder, knoglefragment 

P34 Nej Nej Evt. 0 0 XX 
Forslagget mineralsk materiale, recente 
rødder 

P35 Nej Nej Ja 1 + 1 f. 1 XXX 
Rug, cf. Fabaceae, forslagget mineralsk 
materiale  

P36 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX 

*fragment ikke egnet til C14-datering, 
forslagget mineralsk materiale, recente 
rødder 

P37 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P38 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   

P39 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX 
*fragment ikke egnet til C14-datering, 
recente rødder 

P40 Nej Nej Ja 1 0 XX Brødhvede/Durumhvede 
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P41 Nej Nej Ja 2 + 1 f. 0 X Byg, recente rødder 

P42 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P43 Nej Nej Evt. 0 0 X Recente rødder 

P44 Nej Nej Evt. 2 0 XX 
Kornkernerne er små og derfor ikke 
egnede til C14-daterin, recente rødder 

P45 Nej Nej Nej 0 0 X 
Forslagget mineralsk materiale, recente 
rødder 

P46 Nej Nej Evt. 0 0 XX Recente rødder 

P47 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   

P48 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P49 Nej Nej Ja 2 f. 0 XX   

P50 Nej Nej Nej 0 0 X   

P51 Nej Nej Nej 0 0 X   

P52 Nej Nej Evt. 0 0 XX Recente rødder 

P53 Nej Nej Nej 0 0 X   

P54             Prøve ikke modtaget 

P55 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX *fragment ikke egnet til C14-datering 

P56 Nej Nej Nej 0 0 X   

P57 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P58 Nej Nej Evt. 0 1 XX Persicaria lapathifolia/maculosa 

P59 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P60 Nej Nej Evt. 0 0 XX Recente rødder 

P61 Nej Nej Ja 1 0 XX Brødhvede/Durumhvede, recente rødder 

P62 Nej Nej Ja 20 2 XX 
Byg, Solanum nigrum, Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

P63 Nej Nej Evt. 0 0 XX Recente rødder 

P64 Nej Nej Evt. 2 f.* 0 XX 
*fragment ikke egnet til C14-datering, 
recente rødder 

P65 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P66 Nej Nej Ja 2 + 4 f. 1 XX 
Byg, brødhvede/durumhvede, persicaria 
lapathifolia/maculosa 

P67 Nej Nej Ja 2 2 XX Byg, cf. hvede, recente rødder 

P68 Nej Nej Ja 1 0 XXX Hvede 

P69 Nej Nej Ja 3 2 XX Byg, hvede, Rumex sp., Galium sp. 

P70 Nej Nej Ja 3 3 XXX 

Brødhvede/durumhvede, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, Chenopodium sp., 
recente rødder 

P71 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX   

P72 Nej Nej Ja 7 + 2 f. 0 XX Byg, recente rødder 

P73 Nej Nej Ja 1 0 XXX Byg 

P74 Ja Nej Ja 500 Få X 

Hvede, emmer/spelt, nøgen byg, mange 
avnbaser fra emmer, mange aksled fra 
byg, Bromus sp. 

P75 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX   

P77 Evt. Ja Ja 20-40 10-30 XXXX 
Byg, havre, hvede, Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

P78 Nej Nej Evt. 0 0 XXX Recente rødder 

P79 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   

P80 Nej Nej Nej 0 0 X   

P81 Nej Nej Nej 0 0 X   

P82 Nej Nej Evt. 0 1* XX *hasselnød (Corylus avellana) 

P83 Nej Nej Evt. 0 0 XX Recente rødder 

P84 Nej Nej Ja 3 → XX 

Byg. Meget uforkullet plantemateriale 
bl.a. Carex sp., Polygonum aviculare, 
Persicaria lapathifolia/maculosa, 
Caryophyllaceae, Thlaspi arvense, 
Galeopsis sp., Aethusa cynapium, 
træfragmenter 

P85 Nej Ja Evt. 0 0 XXXXX   
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P87 Nej Nej Ja 1 0 XX Recente rødder 

P89 Nej Nej Nej 0 0 X   

P90 Nej Nej Ja 1 f. 0 X Recente rødder 

P91 Nej Nej Evt. 0 1 XX Carex sp. 

P92 Nej Nej Evt. 0 0 X   

P93 Nej Nej Ja 1 0 X   

P94 Nej Nej Ja 4 0 XXX Byg 

P95 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

P96 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

P97 Nej Nej Ja 1 0 X Byg 

P98 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

P99 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P100 Nej Nej Nej 0 0 X   

P101 Nej Nej Nej 0 0 X   

P102 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX *fragment ikke egnet til C14-datering 

P104 Nej Nej Ja 2 → XX 

Brødhvede/durumhvede, forslagget 
mineralsk materiale. Meget uforkullet 
materiale bl.a. Polygonum aviculare, 
Caryophyllaceae, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, Rumex sp., 
Galeopsis sp., hasselnød (Corylus 
avellana), hør (Linum usitatissimum) 

P105 Nej Nej Evt. 1 f. 0 XX 
*fragment ikke egnet til C14-datering, 
recente rødder 

P106 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P107 Nej Nej Evt. 0 0 XXX Uforkullet plantemateriale  

P108 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XXX *fragment ikke egnet til C14-datering 

P109 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

P110 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P111 Nej Nej Evt. 1 f.* 0 XX 
*fragment ikke egnet til C14-datering, 
recente rødder 

P112 Nej Nej Evt. 0 0 XX Recente rødder 

P113 Nej Nej Evt. 0 1 XX Galium sp., recente rødder 

P114 Nej Nej Evt. 0 0 XX Recente rødder 

P115 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

P116 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

P117 Nej Nej Evt. 0 0 XX Recente rødder 

P118 Nej Nej Evt. 0 0 XX Recente rødder 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn. Cf. angiver sandsynlig artsbestemmelse. 

Fragmenter er angivet med f. Trækulsmængden opgives som henholdsvis X med det 

mindste og XXXXX med det største indhold af trækul 
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P-nr.   20 21 22 23 74 104 P-nr. 

K-nr.   6 6 6 6     K-nr. 

A-nr.           593 437   

Prøvestørrelset (ml)   15 7 8 1 36 300 Prøvestørrelse (ml) 

Analyseret   100% 100% 100% 100% 100% 18,75% Analyseret 

                  

Avena sp.   1 1 34       Havre 

cf. Avena sp.   1           Mulig havre 

Cerealia   12 17 13   22   Korn 

Cerealia (fragment)   44 48 42 3 143 16 Korn (fragment) 

Hordeum vulgare var. 
nudum 

          439   Nøgen byg 

Hordeum vulgare var. 
vulgare 

  6 7 1       Avnklædt byg 

Hordeum vulgare   20 19 3   122 8 Byg 

Secale cereale ssp. 
cereale 

      1       Rug 

Triticum aestivum ssp. 
aestivum/turgidum ssp. 
durum 

  15 2 13   17   Brødhvede/durumhvede 

cf. Triticum 
monococcum ssp. 
monococcum 

          1   Mulig enkorn 

Triticum turgidum ssp. 
dicoccon/aestivum ssp. 
spelta 

    1     113   Emmer/spelt 

Triticum sp.   8   1   25   Hvede 

                  

Hordeum vulgare sp. 
Aksled 

      1   
59 

(61) 
  Byg, aksled 

Triticum aestivum ssp. 
aestivum 

          5 (6)   Brødhvede, aks 

Triticum turgidum ssp. 
durum 

          3   Durum, aks 

Triticum monococcum 
ssp. monococcum 
avnbase 

          36   Enkorn avnbase 

cf. Triticum 
monococcum ssp. 
monococcum avnbase 

          40   Mulig enkorn, avnbase 

Triticum turgidum ssp. 
dicoccon avnbase  

          
438 

(564) 
  Emmer, avnbase 

cf. Triticum turgidum 
ssp. dicoccon avnbase  

          9 (15)   Mulig emmer, avnbase 

Triticum sp., avnbase           
110 

(117) 
  Korn avnbase 

Triticum sp., aks           2   Hvede, aks 

Poaceae avnbase     1         Græs, avnbase 

Poaceae aks             16 Græs, aks 

Indet aksled       1       Ubestemt aksled 

Indet aksled/avnbase           149   Ubestemt aksled/avnbase 

                  

Apiaceae             8 Skærmplante-familien 

Asteraceae           1 20 Kurvblomst-familien 

Bromus sp.           7   Hejre 

Camelina sativa   1         56 Sæddodder 

Carex sp.             12 Star 
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Chenopodium album             196 Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp.       1   6 88 Gåsefod 

Cyperaceae             8 Halvgræs-familien 

Fallopia convolvulus             40 Snerle-pileurt 

Galeopsis sp.             28 Hanekro 

Galium sp.     1 2     8 Snerre 

Hyoscyamus niger             56 Bulmurt 

Hypericum sp.             24 Pericon 

Juncus sp.             352  Siv 

Lamium sp.             36 Tvetand 

Lapsana communis             48 Haremad 

Linum usitatissimum             4 Hør 

Malus sp.           1   Æble 

Malva sylvestris             4 Almindelig katost 

Persicaria 
maculosa/lapathifolia 

  2   1     116 Bleg/Fersken-pileurt 

Poaceae           126 12 Græsfamilien 

Polygonaceae             1.412 Syrefamilien 

Polygonum aviculare             224 Vej-pileurt 

Potentilla sp.           1   Potentil 

cf. Prunus/Cratageus 
sp. 

            8 mulig blomme/hvidtjørn 

Ranunculus sp.             16 Ranunkel 

Rorippa palustris             8 Kærguldkarse 

Rosaceae             8 Rosen familien 

Rubus ideaus/caesius             4 Hindbær/korbær 

Rubus sp.             24   

Rumex acetosella   1         32 Rødknæ 

Rumex sp.             6.804 Skræppe 

Silene sp.             8 Limurt 

Spergula arvensis             16 Almindelig spergel 

Stellaria media             316 Almindelig fuglegræs 

Thlaspi arvense             24 Almindelig pengeurt 

Urtica doioca             3.528 Stor nælde 

                  

Corylus avellana             12 Hasselnød 

                  

Indet     1     2 668 Ubestemmelig 

                  

Mineralsk slagge   X   X       Mineralsk slagge 

Trækul (x-xxxxx)   XX XXX XX X XXX XXX Trækul (x-xxxxx) 

  

Tabel 2. Resultatet af den arkæobotanisk analyse af prøverne fra KNV 00781-2. 18,75% af 

A437 er analyseret – tallene i tabellen er det anslåede antal makrofossiler ved 100 % 

analyseret prøve. Trækulsmængden opgives som henholdsvis X med det mindste og XXXXX 

med det største indhold af trækul. Cf. angiver sandsynlig artsbestemmelse 
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  Dyrkede arter     
Våd-/fugtig bund    

  Cerealia   5 Korn 
 

Carex sp.   12 Star   

  Hordeum vulgare  8 Byg 
 

Juncus sp.  352 Siv   

  
Linum usitatissimum   4 Hør 

 

Rorippa 
palustris 

  8 Kærguldkarse 
  

 
Camelina sativa   56 Sæddodder 

 
    

 

 
Hyoscyamus niger  56 Bulmeurt 

 
    

 

      
       

  Indsamlede arter   
 

Variabel økologi    

  
cf. Prunus/ 
Cratageus sp. 

  8 
mulig 
blomme/hvidtjørn  

Apiaceae   8 
Skærmplante-
familien   

  Rubus ideaus  4 Hindbær 
 

Asteraceae  20 
Kurvblomst-
familien   

  Rubus sp.  24 Klynger sp. 
 

Cyperaceae  8 
Halvgræs-
familien   

  Corylus avellana   12 Hasselnød 
 

Galium sp.  8 Snerre   

  
    

 
Hypericum sp.  24 Pericon   

  Markukrudt/ruderater  
 

Lamium sp.  36 Tvetand   

  Chenopodium album  196 Hvidmelet gåsefod 
 

Lapsana 
communis 

 48 Haremad   

  Chenopodium sp.  88 Gåsefod 
 

Malva 
sylvestris 

 4 Almindelig katost   

  Fallopia convolvulus  40 Snerle-pileurt 
 

Poaceae aks  16 Græs, aks   

  Galeopsis sp.  28 Hanekro 
 

Poaceae  12 Græsfamilien   

  
Persicaria 
maculosa/lapathifolia 

 116 Bleg/Fersken-pileurt 
 

Polygonaceae  1.412 Syrefamilien   

  
Polygonum aviculare  224 Vej-pileurt 

 

Ranunculus sp.  16 Ranunkel 

  

  Rumex acetosella  32 Rødknæ 
 

Rosaceae  8 Rosen familien   

  Spergula arvensis  16 Almindelig spergel 
 

Rumex sp.  6.804 Skræppe   

  Stellaria media  316 Almindelig fuglegræs 
 

Silene sp.   8 Limurt   

  Thlaspi arvense  24 Almindelig pengeurt 
 

      

  Urtica dioca  3.528 Stor nælde 
       

                 

Tabel 3. Resultat af den arkæobotaniske analyse af A473 (P104) fordel på økologi 
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