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Figur 1. SMS 1518, Thise Mejeri II. Spredningskort over udgravningen ved Thise Mejeri II med angivelse 
af de anlæg, hvorfra der er analyseret materiale; anlæg markeret med rødt og A-nummer.
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Indledning 
Forud for udvidelse af Thise Mejeri i Salling og byggemodning af et 16.870 m2 stort areal 
forestod arkæologer ved Museum Salling i 2017-2018 udgravningen af forhistoriske 
boplads- og aktivitetsspor i området1. De arkæologiske dateringer spænder fra 
enkeltgravskultur over bronze-/jernalder til vikingetid.  

På baggrund af tilstedeværelsen af makrofossiler af korn og frø og større mængder trækul 
i flere floteringsprøver fra særlige kontekster er der udvalgt prøver til makrofossil- og ved-
analyse. Der er analyseret trækul og makrofossiler (korn og frø) i prøver fra et grubehus 
(K1027) og dertil trækul fra en grav, flere koge-/ildgruber og yderligere to grubehuse. Der er 
ydermere udtaget fytolitprøver fra lag i grubehus K1027, og resultaterne af fytolitanalysen 
præsenteres i særskilt rapport. 

Metode 
Prøverne er udtaget og floteret ved Museum Salling og efterfølgende analyseret på Afdeling 
for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum af mag.art. Marianne Høyem 
Andreasen (makrofossiler) og cand.phil. Karen Vandkrog Salvig (trækul). 

Makrofossilanalyse 
Makrofossilanalysen skete på baggrund af det kursoriske gennemsyn af prøverne fra SMS 
1518, Thise Mejeri II, som kan ses i tabel 1. 

I forbindelse med gennemsynet blev der observeret store mængder forkullede 
kornkerner, frø mm. i prøverne fra to grubehuse, mens de øvrige prøver kun indeholdt 
mindre mængder eller ingen forkullede korn/frø. Kornkernerne blev bestemt til hvede 
(Triticum sp.), herunder brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum 
turgidum ssp. durum), mulig brødhvede/durumhvede (Triticum cf. astivum ssp. 
aestivum/Triticum cf. turgidum ssp. durum), emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. 
dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta) og mulig hvede (cf. Triticum sp.), byg (Hordeum 
vulgare), herunder mulig byg (cf. Hordeum vulgare), nøgen byg (Hordeum vulgare var. 
nudum), mulig nøgen byg (Hordeum vulgare cf. var. nudum), avnklædt byg (Hordeum vulgare 
var. vulgare) og mulig avnklædt byg (Hordeum vulgare cf. var. vulgare), havre (Avena sp.), 
mulig havre (cf. Avena sp.), rug (Secale cereale ssp. cereale) og mulig rug (cf. Secale cereale 
ssp. cereale). 

Af mulig dyrkede og indsamlede arter blev der erkendt dyrket ært (Pisum sativum), mulig 
ært (cf. Pisum sp.), hasselnød (Corylus avellana), sæddodder (Camelina sativa) og mulig 
hindbær (Rubus cf. idaeus).  

Af forkullede frø blev der erkendt almindelig spergel (Spergula arvensis), almindelig 
kiddike (Raphanus raphanistrum), mulig almindelig kiddike (cf. Raphanus raphanistrum), 
bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), pileurt (Persicaria sp.), mulig pileurt 
(cf. Persicaria sp.), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), mulig snerle-pileurt (cf. Fallopia 
convolvulus), vej-pileurt (Polygonum aviculare), læge-jordrøg (Fumaria officinalis), gåsefod 
(Chenopodium sp.), snerre (Galium sp.), mulig foder-vikke (Vicia cf. sativa), vikke (Vicia sp.), 
mulig kruset skræppe (Rumex cf. crispus), skræppe (Rumex sp.), star (Carex sp.), vandaks 
(Potamogeton sp.), græsfamilien (Poaceae), Læbeblomstfamilien (Lamiaceae), syrefamilien 

 
1 SMS 1518, Thise Mejeri II, Skive kommune, Thise sogn. UTM: 56.70380248°/ 9.12693187° Stednr. 
131108-82. 
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(Polygonaceae), ærteblomstfamilien (Fabaceae), halvgræsfamilien (Cyperaceae) og 
ranunkelfamilien (Ranunculaceae). 

Trækulsmængden i prøverne varierede fra meget lav til højt. I de fleste prøver blev der 
dog kun fundet små trækulsfragmenter. En del af trækullet blev identificeret som cf. lyng (cf. 
Calluna vulgaris). 

Derudover blev der fundet halm, svampesporer, recente rødder, uforkullede frø og 
uforkullede insektrester i en del af prøverne.   

På baggrund af dette gennemsyn blev det ene af de to grubehuse K1027 prioriteret til 
arkæobotanisk analyse, så det også var muligt at gennemføre ved- og fytolitanalyser. 

Makrofossilanalysen indbefatter identifikation af samtlige makrofossiler i prøverne. Til 
identifikation er anvendt stereolup med op til 40 x forstørrelse. 

Vedanalyse 
Der er i alt analyseret trækul fra 30 prøver fra lokaliteten Thise Mejeri II. Der er analyseret 
trækul fra tre prøver udtaget i en grav dateret til enkeltgravskultur, 16 prøver udtaget i 
forskellige koge-/ildgruber, alle arkæologisk dateret til bronze-/jernalder, og der er 
analyseret i alt 11 trækulsprøver fra tre grubehuse: tre prøver fra grubehus K1027, og fire 
prøver fra såvel grubehus K1026 som grubehus K1028. 

Vedanalysen indbefatter undersøgelse og identifikation af 30 trækulsstykker fra hver 
prøve, og forud er prøven gennemset og beskrevet i sin helhed, se også tabel 2. Med det 
formål at foretage en så repræsentativ analyse som muligt er der til identifikation udvalgt 
trækulsstykker af forskellig størrelse og så vidt muligt trækulsstykker uden synligt recente 
brudflader iblandt de stykker, der er større end 2mm, og som repræsenterer de stykker 
trækul i prøven, det er muligt at identificere til art. Forud for udvælgelsen af trækulsstykkerne 
er prøverne inddelt i tre delportioner på grundlag af trækulsstykkernes størrelse: Dp. 1 
(>2mm), Dp. 2 (<2mm>1mm) og Dp. 3 (<1mm). Trækulsstykkerne i Dp. 3 er for små til 
håndtering, og identifikation her er ikke mulig, og der er derfor udelukkende analyseret 
trækulsstykker fra Dp. 1 (20 stk. pr. prøve) og Dp. 2 (10 stk. pr. prøve). 

I forbindelse med analysen er art blevet identificeret under anvendelse af stereolup og 
mikroskop med op til 500 X forstørrelse. Til identificeringerne er anvendt vedanatomisk 
identifikationsnøgle (Schweingruber 1990). 

Analysen omfatter også en vurdering af hvilken trædel (f.eks. kvist, yngre gren eller ældre 
stamme) det respektive trækulsstykke kommer fra. Denne vurdering er baseret på årringenes 
krumning og årringsbredden i det enkelte fragment. Da der for langt størstedelen af 
materialet er tale om forholdsvis små stykker trækul, er det oftest ikke muligt at angive 
trædel mere nøjagtigt, og dette er derfor oplyst med betegnelsen ’stamme/gren’. 

For det samlede analyserede materiale fra Thise Mejeri II er der tale om et godt, men ikke 
kvantitativt statistisk egnet tolkningsgrundlag. Det er vigtigt at fremhæve usikkerheden ved 
tolkningen af de forskellige træarters betydning i det enkelte anlæg, idet flere trækulsstykker 
oprindeligt kan være fra den samme stamme og/eller gren, der blot er fragmenteret mere 
end andre arter. Dertil kan det ikke udelukkes, at tilstedeværelsen af træart(er), som kun 
forekommer i et beskedent antal og i et begrænset omfang, skyldes indblanding eller 
forurening fra en omkringliggende aktivitet. 
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Datering 
Der er udtaget forkullede kornkerner fra 27 prøver fra Thise Mejeri II-lokaliteten til 14C 
datering. Der foreligger dog kun 14C datering af kornkerner fra to af de prøver, hvor der også 
er udført vedanalyse: x1430 og x1431, begge fra grubehus K1026, se tabel 3. Kornkernerne 
er begge af byg (Hordeum vulgare), og dateringerne lyder på ældre vikingetid, ca. 780-880 
e.Kr. De øvrige anlæg, hvorfra der er analyseret materiale i denne sammenhæng, er 
udelukkende arkæologisk dateret. 

Resultater 
I det følgende præsenteres resultaterne af de to forskellige analyser særskilt, og sidst i 
rapporten gives en opsummering og konklusion vedrørende resultater af det samlede 
analyserede materiale fra grubehus K1027.  

Arkæobotanisk analyse 
Grubehus K1027 
Prøverne fra grubehuset er taget i anlæggets forskellige lag samt i nogle tilfælde også fordelt 
i fladen. Prøvernes placering er ikke indmålt præcist, men kan henføres til lag og i nogle 
tilfælde øst-/vest-delen eller NV/SØ-kvadranten (figur 2; tabel 4). 

Når der ses på prøverne fordelt på lagene, så ses det, at de alle indeholder en blanding af 
kornkerner, aksled, ukrudtsfrø, olieholdige frø, muligt strå og blomster/stængler fra lyng-
familien (Ericaceae)(figur 3 & 4; tabel 4)2. Overordnet ser indholdet af makrofossiler i de 
forskellige lag meget ens ud, idet kornkerner er dominerende i alle lagene bortset fra lag b, 
hvor ukrudtsfrø er dominerende (figur 3). Om de mindre procentmæssige forskelle de 
forskellige lag imellem er reelle eller snarere skyldes statistisk usikkerhed kan ikke 
umiddelbart afgøres, men umiddelbart ser forskellene ud til at være så statistisk små, at det 
nok snarere skyldes tilfældigheder f.eks. i prøveudtagningsstedet fremfor reelle forskelle. 
Overordnet er de procentmæssige forskelle på de identificerede kornsorter og aksled også  

 
2 I figurerne er aksled regnet om til det antal kerner, hvert aksled svarer til. 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 generelt 
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. 
Med hensyn til andelen af lyngkviste er der ikke optalt hvor mange lyngkviste, der fandtes i hver prøve 
af tidsmæssige årsager. I stedet er de i lag b og c blevet tilskrevet 50 %, mens de i lag e, hvor der 
hverken findes lyngblomster eller -blade, har fået værdien 1, hvilket svarer til 100% 

 

Figur 2. Profiltegning af grubehus K1027 med de forskellige lag indtegnet (Tegning: 
Museum Salling) 
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så små lagene imellem, at det sandsynligvis også skyldes tilfælde og/eller eventuelt hvor 
velbevarede kornkernerne og aksdelene var, og dermed hvor mange der kunne identificeres 
til sort (figur 5).  

Blandt de nærmere identificerede kornkerner og aksled er byg (Hordeum vulgare) 
dominerende i lagene, mens rug (Secale cereale ssp. cereale) og særligt hvede (Triticum sp.) 
udgør en mindre andel (figur 5; tabel 4). På grund af bevaringen var det kun muligt at 
identificere enkelte af bygkernerne til undersort. Her kunne hovedparten tilskrives avnklædt 
byg (Hordeum vulgare var. vulgare), mens kun fire stammer fra nøgen byg (Hordeum vulgare 
var. nudum)(tabel 4). Blandt hvede-kernerne kunne både identificeres kerner fra  
 

 

Figur 3. Fordelingen af korn (gul), aksled/avnbaser (sort) og frø (grøn) i de forskellige lag i grubehus K1027 

 

Figur 4. Fordelingen af lyngblade/-blomster (blå), mulig strå fra halm (rød) og lyngkviste (grå) i de 
forskellige lag i grubehus K1027 (mængden af lyngkviste er subjektivt anslået, mens mulige strå og 
lyngblade/-blomster er optalt – se tabel 4) 
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emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. dicoccon/aestivum ssp. spelta)3 og 
brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp. aestivum/turgidum ssp. durum)4. 
Sammensætningen af kornet antyder dermed, at der i forbindelse med grubehuset har været 
en dyrkning af avnklædt byg, rug samt muligvis emmer/spelt og brødhvede/durumhvede. 
Det er dog sandsynligt, at hvedesorterne kun har været dyrket i mindre mængder på grund 
af deres lave antal i prøverne, mens de få kerner fra nøgen byg nok snarere afspejler en form 
for forurening/ukrudt i de øvrige kornsorter.  

I prøverne er der også fundet enkelte frø fra hør (Linum usitatissimum) og sæddodder 
(Camelina sativa)(tabel 4), hvilket kunne antyde, at en eller begge af disse sorter har været 
dyrket på lokaliteten enten på grund af deres olieholdige frø eller i hørs tilfælde som 
tekstilplante. Frøet fra mulig almindelig ært (cf. Pisum sativa) kan også antyde en dyrkning af 
denne sort på lokaliteten, men da frøet ikke kan sikkert identificeres, står dyrkningen af ærter 
på lokaliteten som temmelig usikker. 

 
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). 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 
4 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 5. Fordelingen af korn (gul), korn-aksled/-avnbaser (grøn), byg (rød), byg-aksled (orange), rug (sort), 
rug-aksled (grå) og hvede (blå) i de forskellige lag i grubehus K1027 
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Næsten alle de frø (tabel 4), der kunne nærmere identificeres, stammer fra arter, der kan 
betegnes som typiske markukrudtsarter som hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), 
gåsefod (Chenopodium sp.), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), lægejordrøg (Fumaria 
officinalis), fersken-pileurt (Persicaria maculosa), bleg/fersken-pileurt (Persicaria 
lapathifolia/maculosa), vej-pileurt (Polygonum aviculare), almindelig kiddike (Raphanus 
raphanistrum), rødknæ (Rumex acetosella) og almindelig spergel (Spergula arvensis). Selv 
lancet-vejbred, der ellers ofte tilskrives at vokse på enge, har vist sig ved forsøg at vokse 
glimrende på marker, der bliver dyrket på jernalder-manér (Henriksen 1996). Dermed er 
det kun det enlige frø fra vild hør (Linum catharticum), der med sikkerhed falder udenfor 
denne kategori, mens de frø, der kun kan identificeres til slægt eller familie, ikke kan 
tilskrives en bestemt biotop. 

Der er også enkelte tegn på mulig indsamling, idet der er identificeret enkelte 
skalfragmenter fra hasselnød (Corylus avellana), ét frø fra revling (Empetrum nigrum) og ét 
frø fra hindbær/korbær (Rubus idaeus/casius)(tabel 4). Det skal dog bemærkes at på grund 
af den ringe mængde makrofossiler af disse arter, kan indsamling ikke med sikkerhed 
påvises, da makrofossilerne også kan være tilfældige indslag i prøverne fremfor 
nødder/bær, der er intentionelt indsamlet og ført ind i huset.    

Som nævnt, så er der i nogle af lagene udtaget prøver flere steder i fladen, så prøverne 
kan tilskrives et nærmere bestemt område i grubehuset. I lag c og e er der udtaget en prøve 
både i grubehusets øst- og vestende. I disse lag er der en tydelig forskel imellem de to 
prøver, idet prøverne fra vestenden er dominerede af aksled, mens østende-prøverne er 
dominerede af kornkerner (figur 6 & 7). Denne forskel ser umiddelbart ud til at være reel, 
da andelen af ukrudtsfrø er næsten ens i de to dele af huset. Dermed ser det ikke ud til, at  
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forskellen skyldes forskelle i bevaringen af aksled i prøverne. Kontrollerede forsøg har vist, at 
ved nogle typer afbrændinger har aksled en tendens til at brænde helt til aske og dermed 
blive uigenkendelige før, end det samme sker med kornkerner (Boardman & Jones 1990). Det 
vil sige, at der er en risiko for en skævvridning, hvis kornkernerne simpelthen har overlevet 
forkulningen i større antal end aksleddene har. Men som nævnt, ser dette ikke ud til at være 
tilfældet i prøverne fra lag c og e. I lag c ser der ud til at være en tendens til, at der er en lidt 
større andel af rug i vestenden end i østenden på bekostning af byg, mens dette ikke er 
tilfældet i lag e (figur 8 & 9). Om forskellene i kornsorterne mellem de to halvdele af lag c 
også kan forklare, at der er forskelle i aksled, det vil sige, om andelen af rug-aksled er større 
i vestenden, fordi aksleddene primært er tilknyttet rugen, er umuligt at sige, da hovedparten 
af aksleddene i vestenden ikke kan identificeres til kornsort (tabel 4). 

Fra lag g er der udtaget tre prøver – én i den nordvestlige kvadrant, én i den sydøstlige 
kvadrant og endelig én, der kun kan tilskrives laget generelt (figur 10 & 11; tabel 4). Blandt 
prøverne fra lag g er forskellene så små, at de må tilskrives tilfældigheder, særligt da 
antallet af makrofossiler, specielt i den ene prøve, er forholdsvist lavt. Prøverne er 
dominerede af kornkerner særligt i form af byg, men rug forekommer også i forholdsvist 
højt antal. 

Lagene i grubehuset er arkæologisk tolket på forskellig vis, mens selve huset er tolket 
som en intentionel brandtomt. Lag g er tolket som et smudslag på grubehusets gulv. Som 
nævnt er sammensætningen af makrofossilerne i hele dette lag meget ensartet, hvilket  

773 91

824

80

337
94

40 8

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Lag C øst Lag C vest

Korn Byg Rug Hvede

254 46

210
24

188 26

28 4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Lag E øst Lag E vest

Korn Byg Rug Hvede

Figur 8. Fordelingen 
af kornsorterne i 
henholdsvis øst- og 
vestdelen af lag C i 
grubehus K1027 

Figur 9. Fordelingen 
af de forskellige 
kornsorter i 
henholdsvis øst- og 
vestdelen af lag E i 
grubehus K1027 



   

9 
 

 
 
kunne antyde, at laget tilhører samme begivenhed. Ligeledes er andelen af ikke nærmere 
identificerbare kornkerner og -fragmenter forholdsvis høj i forhold til de andre lag, hvilket 
muligvis kan skyldes en mekanisk påvirkning, som blandt andet kan forekomme på gulvlag. 
Hvad selve makrofossilerne afspejler, om det er oplagring af afgrøder og indsamlede planter, 
håndtering af afgrøder mm, eller om der snarere er tale om gulvstrøelse, er svært at svare 
sikkert på. Fra et vikingetidsgrubehus fra Tjæreborg ved Esbjerg blev det påvist, at tærsket 
rughalm var blevet brugt som gulvstrøelse ovenpå et muligt tørvelag (Andreasen 2008). 
Umiddelbart tyder det ikke på, at makrofossilerne fra lag g afspejler den samme situation, 
som det er tilfældet ved Tjæreborg, da andelen af aksled er meget lille i forhold til kornkerner, 
ligesom der ikke er observeret (mulige) strå i prøverne. Det er desværre umuligt at finde ud 
af, om det lave antal aksled og manglen på strå skyldes, at de aldrig har været en del af laget, 
eller om det skyldes, at strå og aksled nemmere brænder helt væk i forhold til kornkerner 
(Boardman & Jones 1990). Den ensartede fordeling af sammensætningen af makrofossiler 
kunne antyde, at det sidste kunne være tilfældet, da gulvstrøelse sandsynligvis vil være 
spredt jævnt ud over hele gulvet i modsætning til f.eks. oplagring eller håndtering af afgrøder, 
som mere sandsynligt kun vil foregå i nogle områder af grubehuset, men som nævnt, så taler 
det ringe antal aksled og manglen på strå mod denne tolkning. Hvis der kun ses på selve 
sammensætningen af makrofossiler i lag g uden at skelne til mulige taphonomiske processer, 
ser der ud til at være foregået en håndtering af afgrøder i form af avnklædt byg, rug samt 
muligvis emmer/spelt og brødhvede/durumhvede i grubehuset. Der kan være tale om en 
oplagring af (delvist) urensede afgrøder, men der kan også være tale om, at selve rensningen 
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af afgrøderne eller dele heraf er foregået i grubehuset. De fundne lyngkviste i lag g kunne 
være indgået som gulvstrøelse, men det kan også være brugt som brændsel mm. 

Lag e er arkæologisk tolket som rester efter delvist brændte væltede tørvevægge. 
Umiddelbart er der ikke meget i den arkæobotaniske analyse af de to prøver fra dette lag, 
der peger i samme retning som den arkæologiske tolkning. Der er i forbindelse med 
vedanalysen af x1438 identificeret to lyngkviste, men der er ikke tale om en dominans af 
denne art, hvilket taler imod, at der kunne være tale om lyngtørv. Heller ikke græstørv 
virker som en oplagt mulighed i forbindelse med de to prøver, da andelen af græsfrø og frø 
fra vådbunds-/eng-planter som star (Carex sp.) ikke er højere end, hvad der ses i de øvrige 
prøver fra grubehuset (tabel 4). Blandingen af kornkerner, aksled og fortrinsvis 
markukrudtsfrø peger i stedet i retning af, at der også her er tale om (affalds-)produkter i 
forbindelse med afgrødehåndteringen. Der kan være tale om en sammenblanding af 
materiale fra det underliggende lag g, men mere sandsynligt ud fra den lidt uens 
sammensætning af makrofossiler i lagets øst- og vestende er der tale om sekundært fyld, 
der er deponeret mere eller mindre samtidigt i grubehuset. Det kan ikke afvises, at dette 
mulige sekundære fyld er blevet sammenblandet med dele af grubehusets 
konstruktionselementer, men det kan ikke umiddelbart påvises. 

Lag c er arkæologisk tolket som rester efter en afbrændt tagkonstruktion. I disse prøver 
findes lyngkviste og -blade (tabel 4), hvilket kunne antyde, at der kunne være tale om et tag 
af lyngtørv, hvis der er tale om rester af taget. Den øvrige sammensætning af makrofossiler 
ser dog ikke umiddelbart ud til at understøtte tolkningen som tagrester, da også disse 
prøver er domineret af kornkerner, aksled og markukrudtsfrø. Halm kan også bruges som 
tagdække, men da der kun er fundet ganske få fragmenter af muligt strå, er denne tolkning 
meget usikker. Det høje antal aksled i den vestlige prøve antyder også, at manglen på halm 
er reel og ikke skyldes forkulningsprocessen. Dermed skal makrofossilerne fra lag c 
sandsynligvis tolkes på samme måde som prøverne fra lag e, nemlig som en sekundær 
deponering – eventuelt sammenblandet med primære lag, af (affald-)produkter fra 
afgrødehåndteringen. 

Lag a er tolket som et planeringslag efter branden, mens lag b er tolket som en 
sammenblanding af lag a og c. Sammensætningen af makrofossiler i lag a og b ser også ud 
til at afspejle en sekundær deponering, da der igen tilsyneladende er tale om (affalds-) 
produkter i forbindelse med afgrødehåndteringen. Dog ser lag b ikke ud til at være en 
sammenblanding af materiale fra henholdsvis lag a og c, da andelen af ukrudtsfrø i lag b er 
langt højere end både lag a og c. Dette kan dog også skyldes forskelle i, hvor prøverne er 
udtaget. 

Konkluderende på den arkæobotaniske analyse ser det dermed umiddelbart ud til, 
makrofossilerne fra lag a, b, c og e bør tolkes som sekundært påført i grubehuset – 
eventuelt sammenblandet med materiale fra det oprindelige grubehus. Dermed kan 
makrofossilerne fra disse lag ikke umiddelbart bruges til at tolke på grubehusets funktion(-
er) eller konstruktion, men kan i stedet fortælle om agerbruget og planteøkonomien på 
lokaliteten. Makrofossilerne fra lag g kan hænge sammen med grubehusets 
funktion/konstruktion og kan afspejle enten gulvstrøelse eller afgrødehåndtering i huset. 
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Vedanalyse 
I det følgende gennemgås resultaterne af vedanalyse af de 30 trækulsprøver. Først vurderes 
trækulsmaterialet overordnet, og dernæst udredes resultaterne særskilt for de tre forskellige 
anlægstyper: grav, ild-/kogegruber og grubehuse.  

Trækulsprøverne fremstår overordnet set varieret, både med hensyn til prøveindhold, 
bevaringsgrad og artsforekomst. Flere prøver indeholder flere end 1000 stykker trækul og 
nogle prøver måske ligefrem flere tusinde fragmenter, mens andre prøver indeholder langt 
færre, måske omkring 100 stykker trækul i alt. Også fragmentationsgrad og størrelse på 
trækul i prøverne er forskellig, mens bevaringsgraden både varierer prøverne imellem, men 
for nogle prøver også trækulsstykker imellem i den enkelte prøve, se også de overordnede 
prøvebeskrivelser i tabel 2. Tabellerne 5, 6 & 7 angiver fordelingen af træarter i de forskellige 
anlægstyper. Prøveresultater er i tabellerne oplistet i numerisk rækkefølge inddelt efter 
anlægstype, og for koge-/ildgruber gælder, at fem prøver er grupperet for sig, da disse er 
udtaget i anlæg relateret til en konstruktion (K1007), der er tolket som en mulig smedje.  

I alt er der artsbestemt 900 stykker trækul, og der er identificeret 11-12 forskellige 
træarter, i rækkefølge efter repræsentationsgraden: eg (Quercus sp.), hassel (Corylus sp.), el, 
(Alnus sp.), birk (Betula sp.), ask (Fraxinus sp.), løn (Acer sp.), lind (Tilia sp.), kernefrugtfamilie 
(Maloideae (Pomoideae)), pil (Salix sp.), pil/asp (Salix sp./Populus sp.), lyngfamilie 
(Ericaceae), elm (Ulmus sp.) og mulig stenfrugt (cf. Prunus sp.). Enkelte trækulsstykker har 
ikke kunnet bestemmes til art med sikkerhed, men er enten angivet som enten en af to 
mulige arter eller ’cf.’. Der er udelukkende fundet løvtræer i prøverne – med undtagelse af 
lyngfamilien, der må betegnes en stedsegrøn dværgbusk. 

Da en stor del af materialet er meget fragmenteret, er det for størstedelen af 
trækulsstykkerne ikke muligt at oplyse trædel (kvist, gren, stamme) med sikkerhed; dog er 
der enkelte stykker, hvor det ses, at der er tale om fragmenter af yngre grenved. Nogle få 
trækulsstykker har bevaret barklag, der gør det muligt at erkende træets sidste 
årringsdannelse og vækst, og hvorvidt der er dannet vårved eller høstved. 
 
Grav A1066, arkæologisk dateret til enkeltgravskultur 
Der er analyseret trækul fra tre prøver (x1001, x1093 og x1177) udtaget i en grav (A1066), se 
også figur 1. Graven er en enkeltgrav (delvist) omgivet af ringgrøft og dateret til 
enkeltgravskultur. Følgende syv arter er identificeret i de tre prøver, her præsenteret efter 
repræsentativitet: eg (Quercus sp.), el (Alnus sp.), ask (Fraxinus sp.), løn (Acer sp.), lind (Tilia 
sp.), kernefrugtfamilie (Maloideae (tidl. Pomoideae)) og hassel (Corylus sp.), se også tabel 5. 
Trækulsstykker fra graven er alt overvejende dårligt bevaret, og prøvestørrelse for alle tre 
prøver er relativt lille sammenlignet med materiale fra de øvrige anlægstyper. Der er ikke 
trækul med bevaret barklag, og det er ikke muligt at sige noget om trædel eller 
fældningstidspunkt. 

Det er oplyst at prøve x1001 og x1177 er udtaget i forskellige lag, hhv. lag 1 og lag 5, i 
selve graven, mens x1093 er udtaget i ringgrøften i den østlige ende af graven. Der er 
udelukkende identificeret trækul af eg i prøverne x1093 og x1177, mens prøven x1001 skiller 
sig ud ved at indeholde syv forskellige arter i alt, alle af løvtræ; der ses kun to stykker trækul 
af eg i x1001, mens der er flere stykker trækul af el og ask – om end dette kan bero på 
stykkernes fragmentationsgrad. Umiddelbart fremstår prøvematerialet i x1093 og x1177 dog 
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langt mere fragmenteret end i x1001, hvor Dp. 3 udgør en langt mindre del af prøven end det 
ses for de to andre prøver.  

Lag 1, hvor x1001 er udtaget, er ved udgravning tolket som rester af muligt højfyld, der er 
skredet ned i graven, da graven er faldet sammen. Denne prøve indeholder som allerede 
nævnt syv forskellige arter og fremstår helt anderledes end de to andre prøver. 

Lag 5, hvor x1177 er udtaget, er iagttaget som et mørkt, gråbrunt, homogent sandet og 
trækulsholdigt lag, og det er muligt, at dette lag kan indeholde rester af mulig kiste.  

Det er bemærkelsesværdigt, at prøven fra ringgrøften er meget lig prøven udtaget i lag 5 
i graven ved kun at indeholde én art: eg. Det er muligt, at trækul af eg afspejler rester af 
svedet træ fra en kiste eller en form for konstruktion i forbindelse med graven, mens prøven 
fra muligt højfyld indeholder mange forskellige arter. Trækullet i muligt højfyld kan meget vel 
være sekundært aflejret og stamme fra forskellige aktiviteter i det område, hvor højfylden er 
hentet, men det kan heller ikke udelukkes, at der er tale om rester af f.eks. brændsel fra et 
ildsted på stedet. 
 
Koge-/ildgruber, arkæologisk dateret til bronzealder/jernalder 
I alt er der udtaget 16 prøver i koge-/ildgruber (x1009, x1018, x1057, x1096, x1104, x1107, 
x1109, x1238, x1367, x1394, x1550, x1100, x1103, x1144, x1164, x1207) arkæologisk dateret 
til bronze-/jernalder, og der er samlet set identificeret følgende ni arter, her præsenteret 
efter repræsentativitet: Hassel (Corylus sp.), eg (Quercus sp.), el (Alnus sp.), ask (Fraxinus sp.), 
løn (Acer sp.), birk (Betula sp.), lind (Tilia sp.), kernefrugtfamilie (Maloideae (Pomoideae)) og 
lyngfamilie (Ericaceae). Lyngfamilie er eneste art, der ikke er et egentligt træ. Ud over disse 
arter, der er sikkert identificeret, ses også et enkelt stykke trækul af mulig stenfrugtfamilie 
(Prunus sp.) og få trækulsstykker, der er bestemt til asp/pil (Salix sp./Populus sp.), se også 
tabel 6. 

Det skal nævnes, at i forbindelse med kursorisk makrofossilt gennemsyn af prøverne er 
der observeret fragmenter af forkullet hasselnøddeskal i tre prøver fra kogegruber, og i to af 
disse prøver ses også trækul af hassel (x1009 og x1100), mens der ikke er set trækul af hassel 
i den sidste prøve (x1207). 
 
Trækul fra koge-/ildgruber i K1007 
Fem af de 16 prøver (x1100, 1103, 1144, 1164 og 1207) er udtaget i gruber, der er angivet at 
tilhøre en konstruktion, benævnt K1007, se figur 12. I beretningen er det oplyst, at K1007 
består af fire tagbærende stolpehuller og to indgangsdørstolpehuller samt fem indvendige 
trækulsholdige anlæg, der mest af alt lignede kogestensgruber – hvoraf den ene var stor, 
mens de andre var mindre. Det er foreslået, at disse anlæg tilsammen kan have været en 
smedje, der havde en trapezformet grundplan og målte omkring 5x4x4,5 meter. Dog blev der 
ved udgravningen ikke fundet noget, der kunne bekræfte, at der var tale om en smedje eller 
en hytte til metalhåndtering. Det er foreslået, at konstruktionen muligvis også kan ses i 
sammenhæng med den tætte placering til en gravhøj (Puushøj). 
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Figur 12. Anlægget K1007 med koge-/ildgruber, hvorfra der er analyseret materiale 
 

Der er udtaget fem prøver i fire af gruberne tilknyttet K1007; to prøver er fra samme 
grube: A1506. Trækullet i de fem gruber fremstår forskelligartet. I prøven x1144 fra A1504, 
der er en større grube end de øvrige, ses en meget stor prøvemængde og relativt mange 
større trækulsstykker (Dp.1) i forhold til de øvrige prøver. Der er næsten udelukkende set 
trækul af eg i denne prøve, men dog også tre stykker trækul af pil/asp; asp/pil er ellers 
sjældent forekommende i prøver fra kogegruberne, og der ses kun et enkelt stykke i en anden 
grube (A1359), der ikke har relation til K1007. Prøven x1144 skiller sig også ud ved at 
indeholde fragmenter af forkullet bark. Trækullet i x1144 er alt overvejende dårligt bevaret, 
hvilket også ses i prøven x1164 fra A1408; for nogle fragmenter fremstår cellestrukturen 
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nærmest smeltet, og det er vel muligt, at trækullet her kan være skadet grundet høje 
temperaturer, men det er ikke muligt at dokumentere, at dette skulle være sket i forbindelse 
med metalforarbejdning. Prøven x1100 fra A1505 indeholder til trods for en høj grad af 
fragmenteret trækul overvejende velbevaret trækul. I denne prøve ses forkullet 
hasselnøddeskal, lige som der også er identificeret flere stykker trækul af hassel.  

Prøverne x1103 og 1207 er begge udtaget i grube A1506, og de to prøver fremstår da også 
ret lig hinanden med dominans af el samt flere trækulsstykker af ask, der ikke er set i de 
andre gruber fra K1007 – med undtagelse af et enkelt stykke i x1100 – samt få stykker trækul 
af kernefrugtfamilie, der heller ikke er set i andre prøver. I prøven x1207 er der observeret 
forkullet hasselnøddeskal, men intet trækul af hassel.  

Også i prøven x1164 ses flere trækulsstykker af el, men denne prøve skiller sig ud ved at 
indeholde trækul af løn, og der ses også trækul af lind, der ellers kun er set med et enkelt 
stykke i x1207.  

I alle disse koge-/ildgruber ses mere end én art, men x1144 indeholder mest sandsynligt 
kun to arter, mens de øvrige består af i hvert fald fire til seks forskellige løvtræsarter. 

Det har ikke været muligt at identificere trædel for langt størstedelen af det analyserede 
materiale fra disse kogegruber, og der er ikke set stykker med bevaret barkkant, og det er 
derfor ikke muligt at sige noget om evt. høst-/fældningstidspunkt. 

Artssammensætning, bevaringsforhold, antal arter pr. prøve og formentlig også 
grubernes størrelse og form peger på forskellig funktion og anvendelse. Der er ikke noget, 
der éntydigt peger på metal-/jernbearbejdning i anlægget. Det kan ikke udelukkes, at 
forskellig artsrepræsentation i de enkelte gruber afspejler tidmæssige forskydninger og 
isolerede hændelser. 

Trækullet i koge-/ildgruber må afspejle rester af brændsel, hvilket belyses nærmere i et 
senere afsnit.  
 
Koge-/ildgruber, som ikke er tilknyttet K1007 
Der er analyseret trækul fra 11 prøver udtaget i koge-/ildgruber, der ikke er tilknyttet K1007, 
og der er tale om gruber, der ligger spredt i hele udgravningsområdet, se også figur 1. Disse 
koge-/ildgruber er som nævnt ikke absolut dateret, men arkæologisk dateret til bronze-/ 
jernalder. 

Også disse 11 prøver fremstår meget forskelligt. For flertallet af prøver gælder dog, at de 
indeholder en stor mængde trækul, og kun i nogle få prøver synes materialet meget 
fragmenteret, se også prøvebeskrivelser i tabel 2 og artsrepræsentation i tabel 6. I 
hovedparten af prøverne er trækullet alt overvejende velbevaret; kun trækul i prøven x1109 
fremstod decideret dårligt bevaret. 

I flere prøver (x1009, x1057, x1096, x1107, x1238) ses forkullede fragmenter af bark eller 
ligefrem trækul med årringe og bevaret barklag eller ’Waldkante’ (træets yngste årringe 
dannet lige under barken). Det er fortrinsvist fragmenter af hassel og el, hvor dette er 
observeret. Trækul med bevaret barklag eller ’Waldkante’ gør det muligt at vurdere, hvornår 
træets vækst er stoppet/fældningstidspunkt. For stykkerne her ses det, at der er dannet 
høstved, hvilket betyder, at pågældende træer må være fældet inden dannelsen af vårved, 
altså sent efterår eller i vintertiden. Det har været muligt at vurdere trædel for et par stykker, 
og der er set yngre grenved (ask) og yngre stammeved (hassel), men for størstedelen af 
materialet kan trædel ikke erkendes. For nogle stykker af eg og ask i prøverne x1367 og 1550 
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er der observeret meget tætvokset ved med smalle årringe, der kan indikere træer, der har 
vokset under vanskelige vilkår.  

I tre prøver er der udelukkende fundet trækul af én art: eg (x1104 og 1550) og hassel 
(x1057), og dertil er hassel næsten enerådende i x1018, hvor der ud over hassel kun er set et 
enkelt stykke trækul af ask. I de øvrige prøver ses tre til fire forskellige arter. Bortset fra de 
to prøver, hvor der udelukkende findes eg, er der hassel i alle prøver, hvilket er en stor forskel 
i forhold til trækullet i gruberne fra K1007, hvor der kun blev fundet trækul af hassel i en af 
de fem prøver. Ud over hassel er el, ask og eg almindeligt forekommende i koge-/ildgruberne, 
men forskelligt repræsenteret i de enkelte prøver. Prøven x1009 adskiller sig fra de øvrige 
ved at indeholde trækul af birk, og dertil er der identificeret trækul af lind og mulig lind. Lind 
optræder dog også med få stykker i tre andre prøver, men er ellers sjælden i materialet.  

Det er umiddelbart vanskeligt at forstå disse koge-/ildgrubers relation til hinanden og 
andre anlæg og aktivitetsspor på lokaliteten. Der kan både være tale om kogegruber, der har 
været tilknyttet bopladsaktiviteter på stedet, kogegruber, der har været anvendt i isolerede 
hændelser – og det kan heller ikke udelukkes, at (nogle) gruber kan have været relateret til 
den nærved liggende (overpløjede) gravhøj, Puushøj. Systematisk anvendelse af 
kogestensgruber orienteret imod gravhøje, typisk dateret til yngre bronzealder, kendes 
efterhånden fra mange lokaliteter i Danmark (Henriksen 2005; Kjær 2008). Der er dog ikke 
noget i den foreliggende plantegning, der giver anledning til en sådan tolkning.  

Kogegrubernes spredte placering og indholdet af forskellige arter kan indikere isolerede 
hændelser, og det kan ikke udelukkes, at der også er tale om måske endog store tidsforskelle 
nogle gruber imellem. 

Trækullet i koge-/ildgruber må afspejle rester af brændsel, hvilket som nævnt beskrives 
nærmere i et senere afsnit. 
 
Trækul fra grubehuse dateret til vikingetid 
Der er udtaget 11 prøver i tre grubehuse: K1026 (A2140), K1027 (A2222) og K1028 (A2200), 
se også figur 1 & 13. Der er med sikkerhed identificeret 11 forskellige arter i prøverne fra 
grubehusene, her repræsenteret efter repræsentativitet: eg (Quercus sp.), birk (Betula sp.), 
pil/asp (Salix sp./Populus sp.), hassel (Corylus sp.), el (Alnus sp.), lyngfamilie (Ericaceae), elm 
(Ulmus sp.), ask (Fraxinus sp.), løn (Acer sp.), kernefrugtfamilie (Maloideae (Pomoideae)) og 
lind (Tilia sp.). I det følgende gennemgås prøverne fra de tre huse særskilt. 
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Figur 13. Oversigtsplan over de tre grubehuse og de tre huse med resultater af vedanalyse 

 
Grubehus K1026  
Der er udtaget fire prøver til trækulsanalyse fra grubehus K1026 (A2140): x1427 (sydøstlige 
del, lag b), x1428 (nordøstlige del, lag b), x1430 (nordvestlige del, lag b), og x1431 (lag c). 
Prøvernes placering er ikke præcist indmålt, men kan henføres til lagene b og c og også 
henholdsvis sydøst-/nordøst-/nordvest-delen, se også figur 13. Lag b og c er i forbindelse 
med udgravningen registreret som lag nederst i grubehuset indeholdende trækulsholdigt 
gråsort sandet muld; i b sås gule undergrundsnister, mens c indeholdt nister af rødbrændt 
ler. Lag b kan evt. opfattes som et smudslag, mens c evt. kan være rester af et ildsted. 

I alle fire prøver er eg den dominerende art; i x1427 ses eg sammen med el, hassel og pil, 
i x1428 sammen med elm og pil, i x1430 med birk, trækul af kernefrugtfamilie, pil og 
lyngfamilie, og i x1431 er der ud over eg også set el, hassel, pil, elm og pil/asp.  

x1431, der kan være udtaget i et muligt ildsted i den nordvestlige del af huset, adskiller 
sig ikke fra indholdet i prøve x1427, der er udtaget i smudslaget i den sydøstlige del af huset 
– bortset fra at der er fundet tre stykker elm. Trækul af elm er også fundet x1428.  

Trækullet i prøverne fra hus K1026 fremstår fragmenteret, men alt overvejende 
velbevaret med undtagelse af få stykker af pil, pil/asp og mulig eg. Der er med sikkerhed set 
i alt set otte forskellige arter i huset, og alle fire prøver er artsrige med i hvert fald tre til fem 
forskellige arter i hver. Der er set trækul af yngre grenved i flere prøver, men for størstedelen 
af materialet kan trædel ikke bestemmes nærmere. I x1428 og 1430 ses fragmenter med 
bevaret barkkant og derfor også sidst dannet årring; her er det muligt at se, at de respektive 
yngre grene af eg er høstet/døde efter høstveddet er dannet og inden vårveddet – altså i 
efterår-/vintertiden. 

To kornkerner af byg fra dette hus er som nævnt dateret til ældre vikingetid, se tabel 3. 
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Grubehus K1027 
Der er udtaget tre prøver til trækulsanalyse fra grubehus K1027 (A2222): x1420 (lag a), x1421 
(lag a), og x1438 (østlige del, lag e). Prøvernes placering er ikke præcist indmålt, men 
henføres til lagene a og e (østlige del af lag e), se også figur 13. Lag a kaldes et planeringslag, 
der ses i grubehusets øverste fyldlag. Laget består af brunt, ensartet sandet muld med 
enkelte trækuls- og undergrundsnister samt mindre plamager af undergrundsmateriale i den 
nordlige del. Laget tolkes som et opfyldningslag efter afbrænding. Lag e er beskrevet som 
brunt, sandet muld med en del rødbrændte lernister samt enkelte trækulsnister, og laget 
tolkes som delvist afbrændte og væltede rester af tørvevægge.  

I de tre prøver fra K1027 er eg også den dominerende art som i K1026, om end andre arter 
udgør procentvis større andel af det analyserede trækul end i prøverne fra K1026.  

De to prøver udtaget i lag a indeholder ud over eg også el, pil og lyngfamilie. I x1420 kan 
et enkelt stykke ikke bestemmes med sikkerhed, men er artsbestemt pil/asp. x1421 er den 
artsrigeste prøve og består af otte forskellige arter, og der er ud over de allerede nævnte 
arter også set elm, birk, ask og kernefrugtfamilie.  

I prøven x1438, udtaget i lag e, er der ud over eg også identificeret trækul af birk, pil, 
pil/asp, lyngfamilie, el og mulig lind. Der er identificeret to stykker trækul af lyngfamilie i det 
analyserede materiale fra prøve x1438. Det kan ikke udelukkes, at disse fragmenter kan være 
rester af en afbrændt tørvevæg, men det er et meget spinkelt grundlag for en sådan tolkning, 
og der er også set trækul af lyngfamilie i de to prøver fra lag a, opfyldslaget. Der er set flere 
fragmenter af yngre grenved af egetræ og et enkelt stykke af pil. Fra historisk tid er det 
velkendt med vægkonstruktioner bestående af vidjeflet og lerklining og anvendelse af f.eks. 
pile- eller hasselvidjer (Brøndegaard 1978). Det kan ikke udelukkes, at de her fundne 
fragmenter af yngre grenved kan være rester af en sådan vægkonstruktion, i så fald ikke en 
tørvevæg, men igen vil det være at tolke på et meget spinkelt grundlag, og der er også fundet 
fragmenter af yngre grenved i prøverne udtaget i lag a. Dertil indeholder prøve x1438 flere 
forskellige træarter, og det synes på ingen måde éntydigt, at prøven består af afbrændt 
materiale fra en (tørve)væg. 

Trækullet i prøverne fra hus K1027 fremstår meget fragmenteret, i særdeleshed prøve 
x1438, men trods fragmentering er trækullet alt overvejende velbevaret med undtagelse af 
nogle trækulsstykker af el og pil, pil/asp og mulig lind. Der er som nævnt observeret yngre 
grenved i alle tre prøver, men for størstedelen af materialet har det ikke været muligt at 
erkende trædel. 

I x1421 og 1438 ses trækulsstykker med bevaret barkkant og også sidst dannede årringe; 
herved er det muligt at se, at de respektive yngre grene af eg og pil er høstede/døde efter 
vårveddet er dannet og inden høstveddet, i forsommeren.  
 
Grubehus K1028 
Der er udtaget fire prøver til trækulsanalyse fra grubehus K1028 (A2200): x1488 (nordøstlige 
kvadrat, lag c), x1489 (sydøstlige kvadrat, lag c), x1503 (nordvestlige kvadrat, lag c), og x1504 
(sydvestlige kvadrat, lag c). Prøvernes placering er ikke præcist indmålt, men kan alle 
henføres til lag c og henholdsvis nordøstlig/sydøstlig/nordvestlig og sydvestlig kvadrant, se 
også figur 13.  

Alle fire prøver er altså udtaget i lag c, som er bundlaget i grubehuset og betegnet som et 
meget mørkt, gråt til gråbrunt fedtet lag med meget trækul, ildskørnede sten, lidt brændte 
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knoglestumper og brændt ler (klining). Formentlig er laget et opfyldslag, men nederst lige 
over undergrundssandet er der iagttaget et meget tyndt lag, som tolkes som den oprindelige 
trædeflade. 

I de fire prøver fra K1028 dominerer trækul af birk, og derudover er der set eg og hassel i 
alle prøverne. I x1488 er der ikke set andre arter, mens de tre andre indeholder seks og syv 
arter i alt. I x1489 er der ud over de tre nævnte arter fundet trækul af løn, ask og pil/poppel, 
i x1503 løn, el, ask og pil/poppel, og i 1504 el, ask og lind. 

I tre af prøverne er der i forbindelse med kursorisk makrofossilt gennemsyn fundet 
forkullede skalfragmenter af hasselnød (x1488, x1503, x1504), og der er altså også trækul af 
hassel i de samme prøver.  

Trækullet i prøverne fra hus K1028 er alt overvejende velbevaret med undtagelse af nogle 
fragmenter af pil/asp og lind. Trækullet er langt mindre fragmenteret end materialet i de to 
andre grubehuse. Der ses et stykke yngre grenved med bevaret bark i prøve x1504, og her 
ses det, at høstveddet er dannet, og grenen må være død/høstet efterår/vinter. 

Som det også er set i de andre grubehuse, er trækulsmaterialet i prøverne fra samme hus 
forholdsvis identiske med nogle små variationer. Bortset fra at de to prøver fra vestenden af 
huset indeholder lidt trækul af el, hvilket ikke ses i prøverne fra østenden, så er der ingen 
markante forskelle i artsforekomsten fra de forskellige delområder af lag c. 
 
Sammenligning af trækul fra grubehusene 
Trækullet i grubehusene er alt overvejende velbevaret bortset fra enkelte stykker, typisk pil, 
pil/asp, og lind, som er arter med let ved (Brøndegaard 1978), og det er muligt, at 
cellestrukturen i disse arter lettere skades, f.eks. i forbindelse med forkulning, efterfølgende 
vandgennemtrængning o.l. Trækullet fra prøver udtaget i hus K1026 og K1027 er mere 
fragmenteret end trækullet fra grubehus K1028. Det er muligt, at denne fragmentering også 
skyldes artssammensætningen. I prøverne fra K1026 og K1027 ses en større andel af eg, som 
er en såkaldt ringporet art med meget brede marvstråler, og træstykkerne deler sig let i enten 
de brede marvstråler (spejlet) eller ved årringsgrænsen, mens birk, der ses velrepræsenteret 
i alle prøver i K1028, er en spredtporet løvtræsart med forholdsvist smalle marvstråler, og 
det er muligt, at denne art er mindre tilbøjelig til at fragmentere. Men flere faktorer kan også 
gøre sig gældende mht. fragmentering. 

I alle husene ses enkelte fragmenter af yngre grenved, og der er trækulsstykker med 
bevaret barkkant, der peger på høst af træ i efterår/vinter i husene K1026 og K1028, mens 
grenene i K1027 må være døde og høstet i den tidlige sommertid. Det skal understreges, at 
dette ikke nødvendigvis siger noget om den årstid, hvor træet er blevet anvendt, da det ikke 
kan udelukkes, at der er tale om allerede dødt grenved, der er indsamlet fra skovbunden eller 
træ, der har ligget til tørring inden afbrænding. Men det er dog værd at bemærke, at der er 
enslydende sæson-observationer i husene hver for sig og forskel på K1026 og K1028 
(efterår/vinter) i forhold til K1027 (forår/tidlig sommer).  

I tre af prøverne fra K1028 ses forkullede skalfragmenter af hasselnød, men om dette skal 
opfattes som rester af skaldele anvendt som brændsel eller rester af nødder indsamlet til 
føde, eller der er tale om tilfældig og måske endda naturlig indblanding, kan ikke 
dokumenteres på dette spinkle grundlag. Dog skal det bemærkes, at der er fundet trækul af 
hassel i de samme prøver, og derfor kan forekomsten af hasselnødder måske afspejle 
”intentionel høst” på lige fod med træet. 
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Figur 14. Procentvis fordeling af de forskellige arter i de tre grubehuse 

 
Der ses tydelige forskelle mellem artsrepræsentation i de tre huse, se også figur 14. Det 

analyserede materiale fra K1026 og K1027 domineres af egetræ, og derudover ses el og pil i 
flere prøver, og en sjælden art som elm findes i begge huse, mens rester af lyngkviste 
fortrinsvist ses i hus K1027, men kun sparsomt, hvilket også gælder for arterne birk, hassel 
og ask. Derimod findes birk velrepræsenteret i hus K1028, og hassel findes i alle fire prøver 
fra dette grubehus, og ask er set i tre af de fire prøver. Der er ikke fundet elm i grubehus 
K1028, men derimod enkelte fragmenter af løn, der også er en art, der ikke ses så tit i det 
analyserede materiale. Disse markante forskelle mellem hus K1026/K1027 på den ene side 
og K1028 på den anden, kan måske afspejle selektion og forskellige formål, men det er også 
vel muligt, at de tre huse ikke er samtidige; det kan ikke udelukkes, at der måske har været 
en vegetationsændring, der har ført til udnyttelse af andre arter. Birk er lyskrævende og et 
pionertræ, der lynhurtigt etablerer sig, når et landområde åbnes eller lægges brak, men det 
er omvendt også en art, der hurtigt udkonkurreres af andre arter, der kan klare sig med 
mindre lys (Møller 2010). For alle tre grubehuse gælder det dog, at det er vanskeligt at 
erkende, om der er tale om trækul fra et ”øjebliksbillede” – dét tidspunkt hvor grubehusene 
er opgivet/evt. intentionelt nedbrændt/nedbrudt – og om det i så fald er de brændte rester 
af selve husets konstruktion og/eller inventar, eller om der er tale om ophobninger af trækul 
fra mange og forskellige aktiviteter og rester af bopladsaffald, der er havnet i husenes fyldlag. 
Det skal her bemærkes, at de tre huse hver især indeholder en meget ensartet fordeling, også 
selv om der er analyseret prøver fra forskellige lag i det enkelte hus. 

I alle tre huse ses flere, helt op til otte, forskellige arter repræsenteret. Der er flere arter 
til stede her i grubehusene end det ses i flertallet af prøverne fra graven og kogegruberne. 
Det er muligt, at trækullet i husene repræsenterer ’mixed material’ – materiale fra mange 
forskellige bopladsaktiviteter, og der kan være tale om såvel rester af byggematerialer, 
brændsel og træ fra husholdningen generelt.  

De mange arter synes at tegne et billede af en artsrig vegetation i området og formentlig 
også mangfoldig anvendelse af forskellige træarter til brug i husholdningen. Yngre grenved 
af arter som pil og hassel kan tænkes egnede i vidjeflettede vægstrukturer (Brøndegaard 
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1978), og det kan ikke udelukkes, at fund af brændte lyngkviste i hus K1027 kan være rester 
af tørvebyggede vægge, om end der er tale om meget få fragmenter og også for spinkelt et 
grundlag til en sådan tolkning. 

Det er ikke muligt på baggrund af disse analyser at erkende, om trækullet og i så fald hvilke 
arter, der afspejler rester af eventuelt brændsel, rester af konstruktionstømmer eller rester 
af materiale anvendt til gærdsel, husgeråd, dyrefoder m.v.  

Brændsel 
Trækullet udtaget i koge-/ildgruber må utvivlsomt afspejle rester af brændsel, men også 
trækul udtaget i grubehusene kan afspejle arter indsamlet og høstet som brændeved – eller 
rester af træ, der har været anvendt på forskellig vis i husholdningen, og hvor restmaterialet 
efterfølgende er endt på bålet som brændsel.  

De her fundne arter har forskellige brændekvaliteter. Arter som eg og ask har høj 
brændværdi og er særligt egnet til høj varme og/eller langvarig ild, mens andre, f.eks. pil, asp, 
lind har lav brændværdi, men kan have kvaliteter til optænding og måske et kortvarigt bål. El 
og hassel er ikke så velkendt som brændeved i dag, men ikke desto mindre vides arterne at 
have været meget anvendt og eftertragtet i historisk tid, og trækul af el er bl.a. beskrevet 
som det bedste til at fænge ild. Også hassel ses beskrevet som særdeles velegnet til 
optænding – og til bagning, fordi hasselved er godt til at regulere varmen med, og brænde af 
el og hassel skulle ikke give så meget sod og røg som andet ved (Brøndegaard 1978; Høeg 
1974; Mytting 2012; Nedkvitne & Gjerdåker 1999). Der er set et forkullet fragment af 
lyngfamilie i en enkelt koge-/ildgrube, og nogle få stykker af lyngfamilie er fundet i prøver fra 
grubehuse, fortrinsvist K1027. Med disse sparsomme fund er der ingen indikation af, at lyng 
er blevet brugt som brændsel.  

I to grubehuse er der fundet yngre grenved med bevaret barklag, der vidner om træers 
død/høst efterår/vinter. Disse fund i husene kan afspejle rester af byggematerialer, men det 
skal nævnes, at det også er vel muligt, at man har høstet brændsel i den kolde vintertid; ikke 
at træet er brugt som brændsel i frisk tilstand, da træet kræver udtørring for at være egnet 
som brændsel (Mytting 2012). Men for nogle arter, f.eks. rød-el, der vokser i vådområder, er 
det egnet at høste træet netop i de kolde vinterperioder, hvor vandet fryser til is og 
vådområderne er lettere tilgængelige (Brøndegaard 1978; Høeg 1974; Mytting 2012). 

Ser man nærmere på artsrepræsentationen i individuelle anlæg vil der for nogle anlæg 
ses mønstre, der meget sandsynligt peger på en særskilt udvælgelse og præference af 
brændsel; f.eks. forskellen gruberne i K1007 imellem. Koge-/ildgruben A1504, der indeholder 
en stor del trækul af eg, indikerer et bål med god og langvarig varme, mens ildgruber med 
trækul af el og hassel tyder på hurtig optænding og måske kortvarige bål. Der er set forkullede 
stykker af bark i A1504. Det er ikke muligt at identificere disse fragmenter til art, og det er 
derfor uvist, om det er bark af de eksisterende arter i prøven – eller en helt tredje. Der er 
ikke fundet trækulsstykker med både bevaret ved og bark. Stykker af bark kan være anvendt 
som optændingsmateriale, men barken kan også blot være rester af stamme-/grenstykker, 
der ikke er blevet afbarkede inden brug – og hvor barken har løsnet sig efterfølgende. 
Barklaget i sig selv er velegnet til at fænge ilden (Mytting 2012). 

Ser man på koge-/ildgruberne, der ikke hører til K1007, synes der at være en tendens til, 
at kogegruberne i den vestlige del af udgravningsfeltet, se figur 1, indeholder en større andel 
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af hassel, mens gruber i det sydøstlige felt indeholder eg. Grube A1055 adskiller sig markant 
ved at indeholde birk og lind.  

Artsrepræsentationen i de forskellige gruber kan meget vel skyldes forskellige typer af bål 
og forskellige funktioner, men det er også muligt, at forskellige arter afspejler tidsmæssige 
forskelle og mulig vegetationsudvikling i området. Der er dog tale om et meget spinkelt 
grundlag for sådanne konklusioner, og det vil være nødvendigt med yderligere undersøgelser 
og absolutte dateringer af materialet for at belyse synkrone og diakrone relationer nærmere. 

Vegetation 
Det er overvejende sandsynligt, at træet i de forskellige anlæg er hentet i det omgivende 
landskab og dermed også afspejler den lokale vegetation (Shackleton 1992).  

Figur 15 angiver tilstedevær af arter i de tre forskellige anlægstyper, som samtidig knytter 
sig til forskellige overordnede tidsperioder: en grav fra enkeltgravskultur, koge-/ildgruber fra 
bronzealder/jernalder og grubehuse fra vikingetid. Det skal understreges, at der her kun 
foreligger absolut datering af materiale fra et enkelt grubehus, og de øvrige anlæg er 
udelukkende arkæologisk dateret. Det er også vigtigt at holde sig for øje, at der er stor forskel 
på antal analyserede prøver fra hver tidsperiode, og at der samtidig er tale om helt forskellige 
anlægstyper. Der er derfor utvivlsomt flere forskellige repræsentativitetsmæssige forhold, 
der spiller ind på hvilke og hvor mange arter, der ses både i de enkelte anlæg og tidsperioder. 
 

 
Figur 15. Tilstedevær af sikkert bestemte arter i de tre anlægstyper 

 
Med disse forhold in mente ses en forholdsvis artsrig repræsentation i alle perioder. Der 

er ikke set trækul af birk i prøver fra graven, hvilket findes i de øvrige anlægstyper, og det 
samme gælder trækul af lyngfamilie og pil og pil/poppel. Elm er den eneste art, der 
udelukkende er påvist i prøverne fra vikingetid. Men ellers ses de øvrige arter i alle perioder. 

Birk, eg, løn, el, pil og træer af kernefrugtfamilien er meget lyskrævende træer; også 
askeskoven er lys og let med rig undervegetation, men asken kan til en vis grad også tåle 
skygge. Hassel vokser gerne i skovbryn eller skovlysninger, men kan også tåle nogen skygge. 
Lind og elm er egentlige skyggetræer, der er skyggetålende, og også selv danner skygge og 
dermed svære vækstbetingelser for andre arter. Både ask, hassel og elm fordrer en god 
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næringsrig jord, men asken foretrækker en fugtig jordbund, gerne med bevægeligt og iltrigt 
grundvand. Også birk, pil og el, afhængig af specifik art, trives på den fugtige bund. Eg er 
hårdfør og kan gro på næsten alle jordbunde fra tørt sand over stift ler til våd tørvebund og 
tåler endda tidvis oversvømmelse. Der ses trækul af eg i mange prøver, hvilket tyder på, at 
egen har været et let tilgængeligt træ i området i såvel stenalder, bronze-/jernalder og ældre 
vikingetid. I en naturlig lysåben egeskov vokser gerne en blanding af arter og artsrig 
underskov, f.eks. træarter som lind, ask, rød-el, skovæble, bævreasp, røn, hassel og hvidtjørn 
alt afhængig af jordbunden (Mossberg og Stenberg 1994; Brøndegaard 1978; Møller 2010; 
Nedkvitne & Gjerdåker 1993; 1999). 

I forbindelse med udgravningen er det beskrevet, at der i flere lag og anlæg ses fyld af 
sandblandet ler, der meget vel kendetegner jordbunden i området. Nogle arter tyder på tør 
og veldrænet bund, mens andre arter indikerer, at der også har været fugtige områder tæt 
på bopladsen. Flere arter tegner et billede af et lysåbent landskab med blandet 
løvtræsbevoksning, men stedvist, og måske også periodevist, har der også været tætte 
bevoksninger med skyggetræer. 

Fund af lyngfamilie kan antyde hede-vegetation i området, men det er så sparsomt et 
materiale, at det er usikkert, om man kan tale om egentlig hede.  

Det er værd at bemærke, at der ikke er fundet trækul af bøg i de her analyserede prøver. 
Bøgen er en af de senest indvandrede arter i Danmark, for over 3.500 år siden, og bliver med 
tiden en af de mest udbredte arter i landet, men ikke engang i materialet fra vikingetidens 
grubehuse ses rester af bøg. Der foreligger ikke en lokal pollenundersøgelse til 
sammenligning, og det kan ikke her belyses, om fravær af bøg skyldes reelt fravær i 
landskabet, eller om det afspejler selektion eller evt. bevaringsforhold. Fravær af arter bør 
dog ikke uden videre tillægges værdi, da der kan være flere repræsentative overvejelser.  

Sammenfatning af resultater vedr. grubehus K1027 
Der er i alt analyseret 10 makrofossilprøver og tre trækulsprøver fra grubehus K1027. 
Makrofossilprøverne er udtaget i følgende lag: lag g (smudslag), lag e (muligt væltede 
tørvevægge), lag c (mulig afbrændt tagkonstruktion), lag b (blanding af lag a og c) og lag a 
(planeringslag), mens der er analyseret trækul fra to prøver fra lag a og en prøve fra lag e. 

Til trods for at prøverne er udtaget i forskellige lag, synes resultater af henholdsvis 
makrofossil- og trækulsanalyse hver især at vise forholdsvist ensartede prøveindhold bortset 
fra lag g. Det har ikke været muligt at påvise éntydige spor af tørvevægge (lag e), 
tagkonstruktion (lag c) eller andre konstruktionsemner i lagene a-e. Umiddelbart synes såvel 
resterne af forkullede korn, frø og brændt træ at afspejle et blandet husholdningsmateriale. 
Der kan være tale om rester af materiale fra såvel aktiviteter og byggematerialer, der har 
indgået i selve huset, men det er ikke umuligt, at der (også) kan være tale om fyldlag af 
sekundært aflejret materiale fra andre bopladsaktiviteter på stedet. 

Kun makrofossilerne i lag g ser umiddelbart ud til at kunne knyttes direkte til husets 
brugstid, hvad enten der er tale om gulvstrøelse, korn-oplagring eller afgrødehåndtering. 

Såvel korn, frø og trækul peger på ressourceudnyttelsen i området i ældre vikingetid. Der 
er blevet dyrket flere forskellige kornsorter, og dertil har man anvendt en bred vifte af 
forskellige træarter og forskellige vegetationstyper. Den rige artsdiversitet peger på et 
varieret landskab, både med hensyn til bonitet og tør/våd bund, og der er næppe tvivl om, 
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at området har givet særdeles velegnede leveforhold, og der ses da også mange aktivitets- 
og bopladsspor i området helt fra yngre stenalder til ældre vikingetid.  
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Tabeller 
 

 EGNET TIL  ANTAL   

X-NR 
MAKROFOSSI
L ANALYSE? 

VEDAN
ALYSE? 

14C-
DATERING KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

1001 Nej Ja Evt 0 ca. 5 XXXX Spergula arvensis, uforkullede frø 

1002 Nej Nej Evt 0 0 XX Recente rødder, uforkullede frø 

1006 Nej Nej Nej 0 1-3 X cf. Raphanus raphanistrum (skulpe) 

1007 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø, svampespore 

1008 Nej Nej Nej 0 0 X   

1009 Nej Ja Evt 0 ca. 10 XXXX 
Corylus avellana, uforkullede frø, Galium sp., mulig 

lyng 

1010 Nej Nej Evt 2f* ca. 10 XXX 

*små kornfragmenter, måske ikke nok materiale til 
C-14. Chenopodium sp., Poaceae, mulig lyng, 
uforkullede frø, mest små trækulsfragmenter 

1011 Nej Nej Ja 1+2f 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1014 Nej Nej Evt 1f* 0 XXX *for lidt materiale til C-14 

1017 Nej Nej Ja 3+f 0 XX 
Byg, recente rødder, uforkullede frø, 

muslingskalsfragmenter 

1018 Nej Ja Evt 0 0 XXXXX   

1019 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1020 Nej Nej Evt 0 0 XXX* 
Uforkullede frø, *stor mængde trækul, mest 

fragmenteret, del muligvis eg 

1021 Nej Nej Nej f* 0 X 
Recente rødder, uforkullede frø. *små 

kornfragmenter, ikke nok materiale til C-14 

1022 Nej Nej Evt 0 0 XX Recente rødder, uforkullede frø, små sten 

1023 Nej Nej Ja 1+f ca. 5 XX 
cf. hvede, Persicaria sp., Corylus avellana, recente 

rødder 

1024 Nej Nej Evt 0 ca. 10 XX Mulig lyng, recente rødder, brændt ler 

1025 Nej Nej Nej f* 0 X 
*for lidt materiale til C-14. recente rødder, 

uforkullede frø, sten 

1026 Nej Nej Evt 1f* 5-10 XX** 

Corylus avellana, Raphanus raphanistrum, 
Persicaria lapathifolia/maculosa. *lille 

kornfragment, muligvis ikke nok materiale til C-14. 
**mest små trækulsfragmenter 

1031 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1035 Nej Nej Nej 0 0 X   

1037 Nej Nej Evt f* ca. 10 XX 

Recente rødder, svampespore, Persicaria 
lapathifolium/maculosa, Spergula arvensis, Galium 
sp., Chenopodium sp., *små kornfragmenter, del 

dårligt bevaret  - muligvis for lidt materiale til C-14 

1038 Nej Nej Ja 1+f 10-15 XX 
cf. byg, Cyperaceae, Persicaria 

lapathifolia/maculosa, Chenopodium sp., lyng 

1039 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng, recente rødder, uforkullede frø 

1040 Nej Evt Evt 1+f 25-40 XXX(X)** 

Havre *små kerne og fragmenter, måske ikke nok 
materiale til C-14. Persicaria lapathifolia/maculosa, 

Spergula arvensis, Plantago lanceolata, 
Polygonaceae, cf. Rumex acetosella, Galium sp., 

**mest små trækulsfragmenter 

1041 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1042 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1043 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1044 Nej Nej Evt 1+3f* 0 X 
Rug, cf. havre *små kerner, Recente rødder, 

uforkullede frø 

1045 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng 

1046 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1047 Nej Nej Evt 1+2f* 0 X cf. havre, cf. byg *små kerner 
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1050 Nej Nej Evt 1* 0 X 
cf. byg *lille kerne, måske for lidt materiale til C-14. 

Lyng 

1051 Nej Nej Nej 0 0 X Små trækulsfragmenter 

1052 Nej Nej Nej 0 0 X Mest små trækulsfragmenter 

1053 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1054 Nej Nej Ja 2 0 XXX Byg, lyng, mest små trækulsfragmenter 

1055 Nej Nej Evt 0 ca. 5 XX Mulig lyng 

1056 Nej Nej Evt 0 0 XX Lyng, uforkullede frø 

1057 Nej Ja Evt 0 0 XXXX Nogle store stykker trækul, uforkullede frø 

1060 Nej Nej Ja* 0 ca. 5 XX *Corylus avellana 

1061 Nej Nej Evt 2+f* 0 XX Byg, rug *små kerner. Recente rødder 

1067 Nej Nej Nej 0 0 X   

1068 Nej Nej Nej 0 1-3 X Persicaria lapathifolia/maculosa, lyng 

1069 Nej Nej Nej 0 ca. 5 X Spergula arvensis 

1070 Nej Nej Nej 0 1-3 X Fabaceae, recente rødder 

1071 Nej Nej Nej 0 0 X   

1072 Nej Nej Ja 3 0 XX Byg, lyng, recente rødder 

1074 Nej Nej Evt 0 0 XX Recente rødder 

1075 Nej Nej Nej 0 0 X Mulig lyng 

1076 Nej Nej Nej f* 0 X *for lidt materiale til C-14 

1077 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1078 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng, recente rødder, uforkullede frø 

1079 Nej Nej Evt 2 1-3 XX 
Byg *små kornkerner. Persicaria 

lapathifolia/maculosa 

1080 Nej Nej Evt 2f* 0 XX 
cf. byg *dårligt bevaret, måske ikke nok materiale 

til C-14. Lyng, mest eg 

1081 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, små trækulsfragmenter 

1082 Nej Nej Nej f* ca. 5 X 
*meget små kornfragment, ikke egnet til C-14. cf. 

Corylus avellana, rodknold, uforkullede frø 

1083 Nej Nej Evt 1* 0 X 
Byg *dårligt bevaret. Recente rødder, små 

trækulsfragmenter 

1084 Nej Nej Evt f* 0 X 
Byg *lille fragment, måske ikke nok materiale til C-

14. Recente rødder 

1085 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng 

1086 Nej Nej Evt 0 0 XX Recente rødder 

1087 Nej Nej Evt 0 ca. 5 XX Rubus cf. idaeus, mest små trækulsfragmenter 

1088 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1089 Nej Nej Evt 0 1-3 XX   

1090 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1093 Nej Ja Evt 0 0 XXXX   

1094 Nej Nej Evt 0 0 XX** *mest små trækulsfragmenter. Recente rødder 

1095 Nej Nej Evt 1* ca. 5 XXX 
*små kornkerne, for lidt materiale til C-14. Mest 

små trækulsfragmenter, recente rødder 

1096 Nej Ja Evt 0 0 XXXX   

1097 Nej Nej Evt 0 1-3 XXX   

1099 Nej Nej Evt 0 0 XX   

1100 Nej Ja Evt 0 ca. 10 XXXX* 

K0117. Corylus avellana, uforkullede frø, 
uforkullede insektrester, *mange små 

trækulsfragmenter 

1103 Nej Ja Evt 0 0 XXXX K1007. Uforkullede frø 

1104 Nej Ja Evt 0 0 XXXXX Store stykker trækul 

1105 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1106 Nej Nej Nej f* 0 X 
*Lille kornfragment, ikke egnet til C-14. Lyng, 

recente rødder 
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1107 Nej Ja Evt 0 0 XXXXX 
Meget trækul. Blanding af store stykker og meget 

små fragmenter 

1108 Nej Nej Evt f* 0 XXX 
*kornfragment ikke egnet til C-14. Recente rødder, 

uforkullede frø 

1109 Nej Ja Evt 0 0 XXXX Store stykker trækul 

1110 Nej Nej Evt 1* 0 XX 
Emmer/spelt *lille kerne. Mest små 

trækulsfragmenter 

1114 Nej Nej Nej 0 0 X Uforkullede frø 

1115 Nej Nej Nej f* 0 X 
*dårligt bevaret kornkerne. Recente rødder, 

uforkullede frø 

1116 Nej Nej Evt 1* 0 XX** 
*lidt materiale, ikke egnet til C-14. **mest små 

trækulsfragmenter  

1117 Nej Nej Nej 0 ca. 5 X 
Persicaria lapathifolia/maculosa, cf. Spergula 

arvensis 

1118 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1119 Nej Nej Nej 0 0 X Fabaceae, Poaceae, lyng 

1120 Nej Nej Evt 0 1 XX   

1121 Nej Nej Evt 3* ca. 5 X(X) cf. byg *dårligt bevaret. Chenopodium sp. 

1122 Nej Nej Evt 0 0 XX   

1123 Nej Nej Nej 0 0 X Svampespore, recente rødder 

1124 Nej Nej Evt f* 0 XX 

cf. byg *dårligt bevaret, muligvis ikke egnet til C-
14. Recente rødder, uforkullede frø, uforkullede 

insektrester 

1125 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1126 Nej Nej Evt 0 0 XX Recente rødder 

1127 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1128 Nej Nej Nej 1* 0 X 
*dårligt bevaret, lille kornkerne, ikke egnet til C-14. 

Mulig lyng, recente rødder, uforkullede frø 

1129 Nej Nej Nej f* 0 X *for lidt materiale til C-14. Lyng, recente rødder 

1130 Nej Nej Evt 1+1f* 0 XXX** 
cf. byg *dårligt bevaret. **mest små 
trækulsfragmenter. Recente rødder 

1131 Nej Nej Nej 0 1-3 X Lyng, recente rødder 

1132 Nej Nej Evt 0 0 XX Lyng, recente rødder, uforkullede frø 

1133 Nej Nej Nej 0 1 X Rodknold, recente rødder 

1134 Nej Nej Nej 0 0 X   

1142 Nej Nej Evt 1* ca. 5 XX 
*Kornkerne dårligt bevaret, muligvis ikke egnet til 

C-14. Persicaria sp., Poaceae 

1143 Nej Nej Nej 0 0 X Uforkullede frø 

1144 Nej Ja Evt 0 0 XXXXX K1007 

1145 Nej Nej Nej 0 0 X   

1146 Nej Nej Ja 7 0 XX 
Brødhvede, cf. brødhvede, emmer/spelt, cf. 

nøgenbyg 

1147 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede insektrester 

1148 Nej Nej Evt 0 0 XX   

1149 Nej Nej Nej 0 0 X Uforkullede frø 

1150 Nej Nej Evt 0 3-5 XX Corylus avellana 

1151 Nej Nej Nej 0 1 X Poaceae, lyng, uforkullede frø, recente rødder 

1152 Nej Nej Nej f* 0 X 
*dårligt bevarede kornfragmenter, ikke egnet til C-

14 

1153 Nej Nej Nej 0 0 X   

1154 Nej Nej Nej 0 0 X   

1155 Nej Nej Evt 1* 0 X cf. nøgenbyg *lille kerne. Meget lidt trækul 

1156 Nej Nej Evt 2* 0 X Hvede, cf. byg *lille kerne, dårligt bevaret 

1157 Nej Nej Nej 0 0 X   

1158 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng, recente rødder, uforkullede frø 

1159 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 
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1160 Nej Nej Nej 0 0 X   

1161 Nej Nej Ja 2+2f 0 XX Nøgenbyg 

1162 Nej Nej Evt 1+3f* 0 X 
Nøgenbyg *lille kerne og små fragmenter; måske 

ikke nok materiale til C-14 

1163 Nej Nej Evt 0 0 XX Svampespore, uforkullede frø 

1164 Nej Ja Evt 0 0 XXXX K1007. Uforkullede frø 

1165 Nej Nej Evt 0 0 XX   

1166 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1167 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1168 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1169 Nej Nej Evt 2* 0 XX** Byg, rug *små kerner. **små trækulsfragmenter 

1170 Nej Nej Ja 1+2f ca. 5 XX cf. hvede 

1171 Nej Nej Evt 0 0 XX   

1172 Nej Nej Nej 0 0 X   

1173 Nej Nej Evt 0 1-3 XXX Chenopodium sp. 

1174 Nej Nej Nej 0 0 X   

1175 Nej Nej Evt 0 1-3 XX Lyng, Chenopodium sp. 

1176 Nej Nej Evt 0 0 XXX* *mest små trækulsfragmenter 

1177 Nej Ja Evt 0 0 XXXX   

1178 Nej Nej Nej 0 0 X   

1179 Nej Nej Nej 0 0 X   

1180 Nej Nej Evt 2+1f* 0 X cf. byg *lille kornkerne. Små trækulsfragmenter 

1181 Nej Nej Nej 0 0 X   

1182 Nej Nej Nej f* 0 X 
*dårligt bevarede kornfragmenter, ikke egnet til C-

14. Recente rødder 

1183 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1184 Nej Nej Evt 0 ca. 5 XXX Corylus avellana, mest små trækulsfragmenter 

1185 Nej Nej Nej 0 ca. 5 X Fabaceae, recente rødder 

1186 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1188 Nej Nej Evt 2+2f* 1-3 XX 
cf. byg, cf. hvede *små kerner. Persicaria sp., 

recente rødder, uforkullede frø 

1189 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1190 Nej Nej Evt 4f* ca. 5 XX 
*nogle kornkerner dårligt bevaret. Mulig lyng, 
mest små trækulsfragmenter, uforkullede frø 

1191 Nej Nej Ja 10+f ca. 5 XX Byg, mulig lyng 

1192 Nej Nej Ja 15-20+f* 5-10 XX 
Rug, byg, cf. brødhvede *nogle kornkerner dårligt 

bevaret. Poaceae, Persicaria sp. 

1193 Nej Nej Evt 1 1-3 X cf. rug (lille kerne), Poaceae, lyng, recente rødder 

1194 Nej Nej Evt 1* 0 X 
cf. byg *dårligt bevaret, måske for lidt materiale til 

C-14.  

1195 Nej Nej Nej f* 0 X *dårligt bevaret, ikke egnet til C-14 

1196 Nej Nej Nej 1f* 0 XX 
*dårligt bevaret kornfragment, ikke egnet til C-14. 

Lyng 

1197 Nej Nej Nej 0 ca. 5 X Rubus sp. 

1198 Nej Nej Nej 0 ca. 5 X 
Persicaria lapathifolia/maculosa, mulig lyng, 

recente rødder 

1199 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1200 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1201 Nej Nej Nej 0 1-3 X Lyng, rodknold, uforkullede frø 

1202 Nej Nej Nej 0 1 X Poaceae, lyng 

1203 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1204 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1205 Nej Nej Evt f* 0 XX 
*kornfragment ikke egnet til C-14. Recente rødder, 

uforkullede frø 
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1206 Nej Nej Evt 0 0 XXX Uforkullede insektrester 

1207 Nej Ja Evt 0 0 XXXX K1007 

1212 Nej Nej Evt 0 0 XXX Recente rødder 

1213 Nej Nej Ja 0 ca. 10 XX 
Corylus avellana, halm, recente rødder, uforkullede 

frø 

1214 Nej Nej Evt 1+1f* 1-3 X(X) 
Rug *små kornkerne. Vicia sp., mest små 

trækulsfragmenter, recente rødder, uforkullede frø 

1215 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1216 Nej Nej Evt* 0 0 XX 
Mulig lyng, *trækul muligvis mest eg, recente 

rødder, uforkullede frø 

1217 Nej Nej Evt 1* ca. 5 XXX* 
*lille kornkerne, dårligt bevaret - muligvis ikke 

egnet til C-14. Plantago lanceolata 

1218 Nej Nej Nej 0 0 X   

1219 Nej Nej Nej 0 1-3 X Poaceae, lyng, recente rødder 

1220 Nej Nej Nej 0 0 X Ranunculaceae skulpe, recente rødder 

1221 Nej Nej Evt 1* ca. 5 XX 
*dårligt bevaret kornkerne. Cf. Pisum sp., 

Fabaceae, mulig lyng 

1222 Nej Nej Nej 0 ca. 5 X Corylus avellana, Poaceae, recente rødder 

1223 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1224 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1225 Nej Nej Nej f* 1-3 X 
*lille kornfragment, ikke egnet til C-14. Lyng, 

recente rødder, uforkullede frø 

1226 Nej Nej Nej 0 0 X   

1227 Nej Ja Evt 0 0 XXXX Uforkullede frø 

1228 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1229 Nej Nej Nej 0 0 X Halm, uforkullede frø, recente rødder 

1230 Nej Nej Ja 1+f 0 X(X) 
cf. byg, halmfragmenter, mulig lyng, recente 

rødder, uforkullede frø 

1231 Nej Nej Nej 0 0 X 
Recente rødder, uforkullede frø, uforkullede 

insektrester 

1232 Nej Nej Nej 0 1-3 X Poaceae, mulig lyng, recente rødder 

1233 Nej Nej Evt* 0 ca. 5 X(X) 
Spergula arvensis, Fabaceae, *mulig rodknold, 

recente rødder 

1234 Nej Nej Evt f* 0 XX *kornfragment ikke egnet til C-14. Recente rødder 

1235 Nej Nej Nej 0 0 X Mulig lyng, små trækulsfragmenter, recente rødder 

1236 Nej Nej Ja 3+f* 5-10 XX 

Byg *En del kornkerner dårligt bevaret. Galium sp., 
Persicaria lapathifolia/maculosa, recente rødder, 

uforkullede frø, uforkullede insektrester 

1237 Nej Ja Evt 0 0 XXXXX   

1238 Nej Ja Evt 0 0 XXXXX 
Stor mængde (store) trækulsfragmenter. Halvdelen 

af prøven gennemset 

1239 Nej Nej Nej 0 ca. 5 X Lyng, uforkullede frø 

1240 Nej Nej Nej 0 0 X   

1241 Nej Nej Ja 1 1-3 X(X) Byg, hvede avnbase, lyng, recente rødder 

1242 Nej Nej Evt 1+f 0 X 
Recente rødder, uforkullede frø, små 

trækulsfragmenter 

1243 Nej Nej Evt 0 0 XX   

1244 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng, uforkullede frø 

1245 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1246 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1247 Nej Nej Evt 1* 0 X(X) cf. rug *dårligt bevaret. Lyng, recente rødder 

1248 Nej Nej Nej 0 0 X   

1249 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1250 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1251 Nej Nej Nej 0 0 X Mulig halm, recente rødder 

1252 Nej Nej Evt 0 0 XX Recente rødder. Del af trækul muligvis eg 
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1253 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1254 Nej Nej Nej 0 0 X 
Recente rødder, uforkullede frø, uforkullede 

insektrester 

1255 Nej Nej Nej f* 0 X 
*lille kornfragment, ikke egnet til C-14. Recente 

rødder 

1256 Nej Nej Nej 0 ca. 5 X 
Spergula arvensis, Persicaria sp., små sten, sand, 

recente rødder, uforkullede frø 

1257 Nej Nej Evt 1+f* 0 XX 

cf. byg *lille kerne, måske ikke nok materiale til C-
14. Mulig lyng, uforkullede frø, recente rødder, 

sand 

1258 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1272 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng, recente rødder 

1273 Nej Nej Nej 0 0 X Uforkullede frø, recente rødder 

1274 Nej Nej Ja 3+f 5-10 XX 

Byg, rug, Persicaria lapathifolia/maculosa, 
Polygonaceae, Corylus avellana, lyng, recente 

rødder 

1275 Nej Nej Evt f* ca. 5 XX 

cf. byg *dårligt bevaret kornfragment, muligvis ikke 
egnet til C-14. Persicaria lapathifolia/maculosa, 

recente rødder, uforkullede frø 

1276 Nej Nej Evt 0 0 XX   

1277 Nej Nej Evt f* 0 XX 

cf. byg *lille fragment, muligvis for lidt materiale til 
C-14. Lyng, recente rødder, små sten, sand, mest 

små trækulsfragmenter 

1278 Nej Nej Nej 0 0 X Små sten, sand 

1279 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1280 Nej Nej Evt* 0 0 XX 
*del af trækul muligvis eg. Recente rødder, 

uforkullede frø 

1281 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1282 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng, recente rødder, uforkullede frø 

1283 Nej Nej Nej 0 0 X Poaceae, lyng, recente rødder 

1284 Nej Nej Nej 0 0 X Uforkullede frø, recente rødder 

1299 Nej Nej Evt f* ca. 10 XXX 

*lille fragment, ikke egnet til C-14. Corylus 
avellana, cf. Persicaria sp., Chenopodium sp., mest 

små trækulsfragmenter, recente rødder 

1300 Nej Nej Nej f* 0 X cf. byg *små fragmenter, for lidt materiale til C-14 

1301 Nej Nej Evt 1* 5-10 XX 

cf. hvede *dårligt bevaret kornkerne. Corylus 
avellana, Persicaria lapathifolia/maculosa, 

Fabaceae, Fallopia convolvulus, recente rødder 

1302 Nej Nej Ja 1 5-10 X* 
Byg Corylus avellana, Poaceae, *mest små 

trækulsfragmenter 

1303 Nej Nej Evt 1+f* 0 XX 
cf. byg *små kerner, måske for lidt materiale til C-
14. Recente rødder, mest små trækulsfragmenter 

1304 Nej Nej Ja ca. 20* ca. 20-30 XXX** 

Byg, hvede *dårligt bevarede kornkerner. Cf. 
Bromus sp., Persicaria lapathifolia/maculosa, 

Spergula arvensis, Camelina sativa, Brassicaceae, 
Polygonaceae, **mest små trækulsfragmenter 

1305 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1307 Nej Nej Nej 0 1-3 X Fabaceae, mulig lyng, svampespore 

1308 Nej Nej Evt 1 1-3 X(X) Byg, lyng, svampespore, recente rødder 

1309 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng, recente rødder, sand 

1310 Nej Nej ja 1 0 XX Rug 

1311 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1312 Nej Nej Nej 0 0 X Uforkullede frø 

1313 Nej Nej Evt 0 0 XX   

1314 Nej Nej Nej 0 0 X   

1315 Nej Nej Evt 0 5-10 XX 
Pisum sativum, Corylus avellana, Chenopodium sp., 

lyng, recente rødder 
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1316 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1317 Nej Nej Ja 2 1 X Byg, cf. Persicaria sp. 

1318 Nej Nej Evt 1+f* ca. 5 XX 

*lidt materiale, dårligt bevaret - måske ikke nok 
materiale til C-14. Chenopodium sp., Fabaceae, 

recente rødder 

1319 Nej Nej Ja 7 0 X(X) Rug 

1320 Nej Nej Evt 0 0 XX Uforkullede frø 

1321 Nej Nej Evt 1f* 0 XX cf. byg *lille fragment. Mulig lyng 

1322 Nej Nej Evt 1f* 0 X 
*lille kornfragment, dårligt bevaret, måske ikke 

nok materiale til C-14. Lyng, recente rødder 

1323 Nej Nej Nej 0 0 X   

1324 Nej Nej Ja 2+3f 1-3 XX Byg, Persicaria sp. 

1325 Nej Nej Evt f* 0 XX *små fragmenter, ikke egnet til C-14 

1326 Nej Nej Ja 2 ca. 5 XX cf. hvede, havre, Polygonaceae, Poaceae, lyng 

1327 Nej Nej Nej f* 0 X 
*små kornfragmenter, ikke egnet til C-14. Recente 

rødder 

1328 Nej Nej Nej f* 0 X 
*små kornfragmenter, ikke egnet til C-14. Lyng, 

recente rødder, uforkullede frø 

1329 Nej Nej Evt 0 ca. 5 XX 
Persicaria lapathifolia/maculosa, lyng, recente 

rødder, brændt ler 

1330 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng, recente rødder 

1331 Nej Nej Nej 0 0 X   

1332 Nej Nej Ja 3+f ca. 5 X(X) cf. rug, mulig lyng 

1333 Nej Nej Evt f* 0 XX 
*fragmenter ikke egnet til C-14. Svampespore, 

recente rødder 

1334 Nej Nej Nej f* 0 X *fragmenter ikke egnet til C-14. Lyng 

1335 Nej Nej Evt 0 0 XX Uforkullede frø 

1336 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, svampespore 

1337 Nej Nej Ja 3+f 0 X 
Byg, mulig lyng, svampespore, uforkullede 

insektrester, recente rødder 

1338 Nej Nej Evt f* 1-3 XX** 

cf. byg *små fragmenter, muligvis ikke egnet til C-
14. Persicaria lapathifolia/maculosa, recente 

rødder. **mest små trækulsfragmenter 

1339 Nej Nej Nej f* 0 X 
*små kornfragmenter, ikke egnet til C-14. Recente 

rødder, uforkullede frø 

1340 Nej Nej Evt f* ca. 5 XX *lidt materiale. Spergula arvensis, recente rødder 

1341 Nej Nej Ja 1+2f ca. 5 X(X) 
cf. byg, cf. Raphanus raphanistrum (skulpe), 

recente rødder, *mest små trækulsfragmenter 

1344 Nej Nej Evt 0 ca. 5 XX* 
Camelina sativa, uforkullede insektrester. *Meget 

trækul, men mest små fragmenter 

1345 Nej Nej Evt 1+f 0 XX 
Byg, cf. havre, Chenopodium sp., recente rødder, 

mest små trækulsfragmenter 

1347 Nej Nej Ja ca. 10 0 X Byg, uforkullede insektrester 

1348 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1349 Nej Nej Ja 2 0 XX Byg, recente rødder 

1350 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng 

1351 Nej Nej Evt 1+1f* 0 XX** 
*dårligt bevaret korn, **nogle trækulsfragmenter 

delvis mineraliseret. Recente rødder 

1352 Nej Nej Nej 0 0 X 
Persicaria lapathifolia/maculosa, Rumex sp., 

brændt ler, recente rødder 

1353 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1354 Nej Nej Ja 1 0 X(X)* *mest små trækulsfragmenter 

1359 Nej Nej Ja 4+f 0 X Byg, cf. nøgenbyg, mulig lyng, recente rødder 

1360 Nej Nej Evt 1+1f* ca. 5 X Byg, Spergula arvensis, *små kerne/fragmenter 
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1361 Nej Nej Nej 1f* 2-3 X 

*lille kornfragment, ikke nok materiale til C-14. 
Persicaria sp., Chenopodium sp., lyng, recente 

rødder 

1362 Nej Nej Nej f* 0 X 
*dårligt bevaret kornfragment, ikke nok materiale 

til C-14. Lyng, recente rødder, uforkullede frø 

1363 Nej Nej Evt 1* ca. 10 XX 
cf. rug *lille kerne, muligvis ikke nok materiale til C-

14. Chenopodium sp., recente rødder 

1364 Nej Nej Evt f* 0 XX 
*Kornfragmenter dårligt bevaret, ikke egnet til C-

14. Recente rødder, uforkullede frø 

1365 Nej Nej Ja 2+f ca. 5 X Emmer/spelt, cf. rug, Fabaceae, recente rødder 

1366 Nej Nej Nej 0 ca. 5 X 
Persicaria lapathifolia/maculosa, Chenopodium sp., 

lyng, recente rødder, uforkullede frø 

1367 Nej Ja Evt 0* 0* XXXXX 

Meget stor mængde af trækul, blanding af store og 
små fragmenter. *ingen makrofossiler i det 

gennemsete del. Ca. 1/3 del af prøven gennemset 

1368 Nej Nej Evt 1* ca. 5 X(X)** 
cf. havre *lille kerne. **mest små 

trækulsfragmenter. Recente rødder 

1369 Nej Nej Evt 0 0 XXX 
Relativt stor mængde trækul, men mest små 

fragmenter 

1370 Nej Nej Nej 1* 0 X 
Havre *lille kerne, ikke nok materiale til C-14. 

Recente rødder 

1371 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng, uforkullede frø, recente rødder 

1372 Nej Ja Ja 2+8f ca. 5 XXXX 
Byg, cf. hvede, *nogle kornkerner dårligt bevaret. 

Uforkullede frø 

1375 Nej Nej Evt 0 0 XX Lyng, recente rødder, uforkullede frø 

1376 Nej Nej Evt 2+f* 0 X(X) 

cf. hvede *små kerner, måske ikke nok materiale til 
C-14. Recente rødder, mest små 

trækulsfragmenter 

1377 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

1378 Nej Nej Nej 1f* 0 X 
Byg *lille fragment, for lidt materiale til C-14. 

Recente rødder 

1379 Nej Nej Ja 1 ca. 5 XX Nøgenbyg, Corylus avellana 

1383 Nej Nej Nej 0 0 X 
Mulig lyng, svampespore, recente rødder, 

uforkullede insektrester 

1384 Nej Nej Evt 1+1f* 0 X 
*Lille kerne og fragment, lidt materiale. Recente 

rødder 

1385 Nej Nej Ja 2 ca. 5 XX 
cf. brødhvede, hvede, Poaceae, Chenopodium sp., 

recente rødder 

1386 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1387 Nej Nej Ja 2+f ca. 10 X(X)** 

Hvede, Carex sp., Chenopodium sp., Fabaceae, 
svampespore, uforkullede frø, **mest små 

trækulsfragmenter 

1394 Nej Ja Evt 0 0 XXXX Lyng, recente rødder 

1395 Nej Nej Evt 0 0 XX 
Recente rødder, uforkullede frø, uforkullede 

insektrester 

1396 Nej Nej Nej f* 0 X 
*små kornfragmenter, ikke egnet til C-14. Recente 

rødder 

1398 Nej Nej Ja 5-10 ca. 10 XX 
Byg, rug, Chenopodium sp., lyng, recente rødder, 

svampespore 

1400 Nej Nej Evt 0 1-3 XX Chenopodium sp., recente rødder 

1406 Nej Nej Ja 6-8 ca. 5 XX Byg, rug, svampespore, recente rødder 

1407 Nej Nej Evt f* 0 XX 
*fragmenter ikke egnet til C-14. Recente rødder, 

uforkullede frø 

1408 Nej Nej Ja 3+f ca. 5 XXX 
Rug, cf. byg, Poaceae, Chenopodium sp., mest små 

trækulsfragmenter, recente rødder 

1420 Ja Ja Ja 100-200 ca. 50 XXXX 

K1027, A2222, lag a. Rug, byg, Persicaria 
lapathifolia/maculosa (frø og indmad), cf. Fallopia 

convolvulus, Polygonum aviculare, Vicia sp., 
Chenopodium sp., Fabaceae, lyng 
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1421 Ja Ja Ja 25-40 20-30 XXXX* 

K1027, A2222, lag a. Rug, byg, Galium sp., halm, cf. 
Carex sp., Persicaria lapathifolia/maculosa, 

Chenopodium sp., lyng, recente rødder, 
svampespore, *mest små trækulsfragmenter 

1427 Nej Ja Ja 10-20 ca. 5-10 XXXXX 

K1026. Byg, cf. rug, Chenopodium sp., lyng, 
svampespore, recente rødder, mange små 

trækulsfragmenter 

1428 Nej Ja Ja 15-20 ca. 10 XXXXX 

K1026. Byg, rug, Poaceae, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, svampespore, mest små 

trækulsfragmenter 

1429 Nej Nej Ja 6-8 ca. 5 XXX 
Byg, rug - del af kornkernerne dårligt bevaret. 
Svampespore, mest små trækulsfragmenter 

1430 Nej Ja Ja 25-30+f* ca. 10 XXXX 

K1026. Byg, rug *del af kornkernerene dårligt 
bevaret. Chenopodium sp. Meget trækul, stor del 

små fragmenter 

1431 Nej Ja Ja 6-10 ca. 5 XXXXX K1026. Rug, cf. byg, *mest små trækulsfragmenter 

1436 Nej Nej Ja 4+f ca. 5 XXX cf. byg, Persicaria lapathifolia/maculosa 

1437 Ja Nej Ja 170 ml 50-100 XXX 

K1027, A2222, lag c, østende. ca. 170 ml korn og 
frø (mest korn). Byg, cf. emmer/spelt, havre, 

Poaceae, Persicaria lapathifolia/maculosa, 
Polygonaceae, Chenopodium sp., Fallopia 
convolvulus, lidt trækul i forhold til korn 

1438 Ja Ja Ja ca. 100+ ca. 40-50 XXXX 
K1027, A2222, lag e, østende. Byg, rug, Persicaria 

lapathifolia/maculosa, lyng 

1443 Ja Nej Ja 120-150 ca. 40 XXX* 

K1027, A2222, lag c, vestende. Rug, byg, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, Raphanus raphanistrum 

(skulpe), Vicia cf. sativa, Chenopodium sp., *mest 
meget fint trækul 

1445 Evt Nej Ja 30-40 ca. 20-30 XXX 

K1027, A2222, lag b, vestende. Byg, rug, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, Poaceae, Fabaceae, lyng, 

mest fint trækul 

1447 Evt Nej Ja 35-50 ca. 30 XXX 

K1027, A2222, lag e, vestende. Byg, rug, havre, 
Fumaria officinalis, Persicaria 

lapathifolia/maculosa, Raphanus raphanistrum 
(skulpe), Fallopia convolvulus, Chenopodium sp., 

Lamiaceae, cf. Pisum sp. (ca. 3 mm) 

1456 Nej Nej Ja 5-10 ca. 5-10 XXX 

Byg, cf. brød-/durumhvede, Poaceae, 
Chenopodium sp., Galium sp., Fabaceae, nogle 

recente rødder 

1465 Nej Nej Ja 6-10 ca. 5 XX Byg, cf. rug, Chenopodium sp., recente rødder 

1467 Ja Nej Ja 60-70 ca. 20-30 XXX* 

A2200, lag b. Avnklædt byg, byg, rug, brød-
/durumhvede, Corylus avellana, Rumex cf. crispus, 
Potamogeton sp., Persicaria lapathifolia/maculosa, 

Chenopodium sp., Fabaceae, *mest små 
trækulsfragmenter 

1468 Nej Nej Ja 10-15* ca. 5 XX 
Rug, byg *fleste kornkerner dårligt bevaret. Lyng, 

recente rødder 

1469 Nej Nej Evt 2+f ca. 5 X(X) cf. rug, Chenopodium sp., lyng, recente rødder 

1470 Nej Nej Ja 4+f ca. 5 XXX Byg, cf. avnklædt byg, Chenopodium sp., sand 

1471 Nej Nej Evt 1+f* ca. 5 XX 
Rug *lille kerne. Persicaria lapathifolia/maculosa, 
Chenopodium sp., recente rødder, uforkullede frø 

1476 Nej Nej Ja 10-12 ca. 5 XXX 
Rug, byg, Chenopodium sp., recente rødder, 

uforkullede insektrester 

1477 Ja Nej Ja 60-70 ca. 10-15 XXX 

A2222, lag g, NV kvadrant. Byg, rug - del af 
kornkerner dårligt bevaret. Fabaceae, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, Chenopodium sp., lyng, 

uforkullede frø 

1479 Nej Nej Ja ca. 30-40 ca. 10 XX 
A2222, lag g. Byg, rug, recente rødder, uforkullede 

frø 
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1480 Nej Nej Ja 25-30 ca. 10 XX(X) 

A2222, S/Ø kvadrant, lag g. Byg, rug, Raphanus 
raphanistrum (skulpe), Persicaria 
lapathifolia/maculosa, Fabaceae 

1488 Ja Ja Ja 200-300 50-100 XXXX 

K1028, A2200, N/Ø kvadrant, lag c. Brød-
/durumhvede (>50 kerner), avnklædt byg, byg, rug, 
Persicaria lapathifolia/maculosa, Spergula arvensis, 
Fabaceae, Poaceae, Rumex sp., Rumex cf. crispus, 

Chenopodium sp., Corylus avellana, Fallopia 
convolvulus, cf. havre, brændt organisk materiale 

1489 Ja Ja Ja 200+ ca. 50 XXXX 

K1028, A2200, N/Ø kvadrant, lag c. Rug, byg, brød-
/durumhvede, cf. havre, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, Rumex sp. 

1503 Ja Ja Ja 100-150 ca. 20 XXXXX 

K1028, A2200, N/V kvadrant, lag c. Rug, byg, cf. 
avnklædt byg, cf. brød-/durumhvede, Corylus 

avellana 

1504 Ja Ja Ja 100-150 10-20 XXXXX 
K1028, A2200, S/V kvadrant, lag c. Avnklædt byg, 

byg, rug, Corylus avellana 

1516 Nej Nej Evt 0 0 XX 
3 store stykker trækul, recente rødder, uforkullede 

insektrester 

1544 Nej Nej Ja ca. 6-8 ca. 5 XXX Byg, rug, recente rødder, mest fint trækul 

1545 Nej Nej Ja 8 0 X 
Byg, rug - nogle kornkerner dårligt bevaret. 

Recente rødder 

1546 Nej Nej Ja 10+f ca. 5 XX(X) Byg, cf. avnklædt byg, rug, recente rødder 

1547 Nej Nej Ja 2 ca. 5 XXX Rug, Poaceae 

1549 Nej Nej Nej 0 0 X   

1550 Nej Ja Evt ca. 5-10 ca. 10-15 XXXX 
Byg, Fabaceae, Persicaria lapathifolia/maculosa, 

Polygonum aviculare, Spergula arvensis 

1551 Nej Nej Ja ca. 8 5-10 XXX 
Byg, cf. rug - nogle kornkerner dårligt bevaret. cf. 

Spergula arvensis, Persicaria lapathifolia/maculosa 

1552 Nej Nej Nej 2* 0 X 

cf. rug *små kornkerner, ikke egnet til C-14. 
Corylus avellana, mulig lyng, recente rødder, 

uforkullede insektrester 

1553 Nej Nej Ja ca. 10 ca. 10 XXX* 

Byg, rug, Fabaceae, Chenopodium sp., *mest små 
trækulsfragmenter, noget uforkullet 

plantemateriale 

1596 Nej Nej Evt 0 0 XX Recente rødder, uforkullede frø 

1598 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1599 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

1600 Nej Nej Evt 0 1-3 X 
Corylus avellana. Mulig lyng, recente rødder, 

uforkullede frø 

1601 Nej Nej Evt 2* ca. 10 X 
Rug *små kerner, dårligt bevaret. Chenopodium 

sp., lyng 

1602 Evt Nej Ja 40-50 ca. 5-10 XX Byg, rug, lyng, recente rødder, uforkullede frø 

1603 Nej Nej Evt 0 0 XX Recente rødder, uforkullede frø 

1604 Nej Nej Nej 0 ca. 5 X Fabaceae, recente rødder, ler 

  

Tabel 1. Den kursoriske gennemgang af floteringsprøverne fra SMS 1518, Thise Mejeri II 
x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst  
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Tabel 2. Oversigt over prøvebeskrivelser af de 30 prøver, der er vedanatomisk analyseret. I kolonnen ’Trædel’ 
refererer betegnelsen ’stamme/gren’ til flertallet af fragmenter i den enkelte prøve, hvor det ikke er muligt at 
erkende hvilken trædel, der er tale om. De få stykker, hvor det synes muligt at angive trædel, er oplyst særskilt. 
 

X-nr. A-nr. Anlægstype
Prøvestørrelse/ml
Vol. Dp.1 (>2mm)

Prøvestørrelse/ml
Dp.2 (<2mm,>1mm)

Prøvestørrelse/ml
Dp.3 (<1mm) Trædel Observeret i prøven

1001 A1066 Grav 25 10 9 Stamme/gren >100 trækulsstykker. Max. str. 1x1cm. Trækul overvejende dårligt bevaret. 
Flere recente brud.

1009 A1055 Koge/ildgrube 37 10 19 Stamme/gren >1000 trækulsstykkre. Max. str. 1x0,5cm. Trækul varieret bevaringsgrad. 
1 stk. Betula med bevaret bark, sommerved dannet.

1018 A1138 Koge/ildgrube 250 52 42 Stamme/gren >2000 trækulsstykker. Max.str. 2x1cm. Fraxinus tætvokset ved.

1057 A1268 Koge/ildgrube 77 10 14

Stamme/gren >500 trlkulsstykker. Max. str. 2x2x cm.Trækul overvejende velbevaret, få 
dårligt bevaret. Mange recente brud. Få fragmenter af forkullet bark 
observeret i prøven.
1 stk. Corylus med bevaret bark: sommerved dannet.
3 stk. Corylus med bevaret Waldkante: sommerved dannet

1093 A1066 Grav 30 20 30 Stamme/gren >500 trækulsstykker. Max.str. 0,5x0,5 cm. Trækul ret fragmenteret. Mange 
recente brud.

1096 A1359 Koge/ildgrube 35 9 15
Stamme/gren

1 stk. Salix/Populus: knastved

>100 trækulsstykker. Max. str. 2x2 cm. Trækul overvejende velbevaret. 
Forkullet bark observeret i prøven.
1 stk. Corylus med bevaret bark: sommerved dannet.

1100 A1505 Koge/ildgrube 25 14 22
Stamme/gren

1 stk. Corylus: Yngre stamme
>200 trækulsstykker. Max.str. 1x0,5cm. Trækul overvejende velbevaret. 1 
stk. hasselnøddeskal i prøven.

1103 A1506 Koge/ildgrube 15 6 7 Stamme/gren Ca. 100 trækulsstykker. Max.str. 1x1 cm. Trækul varieret bevaringsgrad. 

1104 A1504 Koge/ildgrube 250 30 80 Stamme/gren >2000 trækulsstykker. Max.str. 4x3cm. Trækul overvejende velbevaret. 
Flere recente brud.

1107 A1497 Koge/ildgrube 120 47 73
Stamme/gren >1000 trækulsstykker. Max.str. 2,5x2cm. Trækul overvejende velbevaret, 

men også stykker med udfældning. En del recente brud. Der er set forkullet 
bark i prøven.

1109 A1493 Koge/ildgrube 250 39 66 Stamme/gren >2000 trækulsstykker. Max. str. 3x4 cm. Trækul overvejende dårligt bevaret. 
Flere recente brud. 

1144 A1504 Koge/ildgrube 200 60 45
Stamme/gren >2000 trækulsstykker. Max.str. 2,5x2 cm. Trækul overvejende 

dårligt bevaret. Mange recente brud. Der er set forkullet bark i 
prøven.

1164 A1408 Koge/ildgrube 25 8 6
Stamme/gren >100 trækulsstykker. Max.str. 1x1 cm. Trækul overvejende 

dårligt bevaret. Nogle virker ligesom sintret. 

1177 A1066 Grav 10 5 8
Stamme/gren >50 trækulsstykker. Max.str. 1x0,5cm. Trækul overvejende 

dårligt bevaret.

1207 A1506 Koge/ildgrube 60 10 20

Stamme/gren
1 st. Fraxinus: Yngre gren.

>200 trækulsstykker. Max.str. 2,5x2cm. Trækul varieret 
bevaringsgrad. 1 stk. hasselnøddeskal i prøven.
1 stk. Alnus/Corylus med bevaret bark: sommerved dannet.

1238 A1705 Koge/ildgrube 400 70 45

Stamme/gren
1 stk. Alnus: yngre stamme/yngre gren

4 stk. Corylus: yngre stamme/yngre gren
1 stk. Corylus: kvist

1 stk. Ericaceae: stængel

>2000 trækulsstykker. Max. str. 3x2cm. Overvejende 
velbevaret. Flere stk. Alnus med tætvokset ved.
1 stk. Alnus med bevaret bark: sommerved dannet.

1367 A2138 Koge/ildgrube 900 110 250

Stamme/gren
Større stykker Quercus og Fraxinus i prøven synes at være 

tætvokset stammeved

>2000 trækulsstykker. Max.str. 3,5x2,5cm. Overvejende 
velbevaret.
Flere stk. Quercus med tætvokset ved.

1394 A2021 Koge/ildgrube 30 15 20
Stamme/gren >100 trækulsstykker. Max.str. 1x1cm. Trækul overvejende 

velbevaret.

1420 A2222 Grubehus 25 25 65

Stamme/gren
6 stk. Quercus: yngre gren
5 stk. Ericaceae: stængel

>200 trækulsstykker. Trækul meget fragmenteret. Max str. 
2x1cm. Varieret bevaring, men overvejende velbevaret. Alnus 
og Salix dårligere bevaret. 1 stk. Quercus med bevaret marv og 
få årringe, ingen bark.

1421 A2222 Grubehus 50 30 15

Stamme/gren
3 stk. Quercus: yngre gren

4 stk. Salix: yngre gren
3 stk. Ericaceae: stængel

>500 trækulsstykker. Trækul meget fragmenteret. Max. str. 
2,5x2 cm.
1 stk. Salix Stamme/gren med bevaret bark: vårved dannet.
1 stk. Salix YG med bevaret bark: vårved dannet.
2 stk. Quercus YG med bevaret bark: vårved dannet.
2 stk. Quercus med bevaret marv, få årringe, ingen bark.

1427 A2140 Grubehus 100 50 65
Stamme/gren

2 stk. Quercus: yngre gren
>1000 trækulsstykker. Trækul meget fragmenteret. Max. str. 
2x1,5cm.
Overvejende velbevaret, undtagen Salix.

1428 A2140 Grubehus 90 30 25

Stamme/gren
4 stk. Quercus: yngre gren

>1000 trækulsstykker. Trækul meget fragmenteret. Max. str. 
2x1cm.
Overvejende velbevaret.1 stk. cf. Quercus dårligt bevaret, 
forslagret.
Flere Quercus-fragmenter med tætvokset ved.
1 Quercus yngre gren med bevaret marv og Waldkante, 2 
årringe. Sommerved dannet.

1430 A2140 Grubehus 80 45 35

Stamme/gren
4 stk. Quercus: yngre gren
1 stk. Ericaceae: stængel

>1000 trækulsstykker. Trækul meget fragmenteret. Max. str. 
2,5x2cm.
Flere Quercus-stykker med tætvokset ved.
1 stk. Quercus yngre gren med bevaret marv og bark: 
sommerved dannet.

1431 A2140 Grubehus 20 10 5

Stamme/gren
1 stk. Quercus: yngre gren.

>100 trækulsstykker. Trækul meget fragmenteret, men få 
recente brud.
Max. str. 1,5x1cm. Trækul overvejende velbevaret, bortset fra 
Salix og Salix/Populus.

1438 A2222 Grubehus 50 30 75

Stamme/gren
7 stk. Quercus: yngre gren

1 stk. Salix: yngre gren
2 stk. Ericaceae: stængel

>500 trækulsstykker. Trækul meget fragmenteret, meget fnuller. 
Max. str. 1x1 cm. Trækul overvejende velbevaret, undtagen 
Salix, cf. Tilia og Salix/Populus.
1 stk. Quercus YG med bevaret bark: vårved dannet.
1 stk. Salix/Populus: vårved dannet.

1488 A2200 Grubehus 125 60 35
Stamme/gren >1000 trækulsstykker. Max. str. 2,5x1,5cm.

Trækul overvejende velbevaret, undtagen Salix/Populus.
Fragment af hasselnød i prøven, se kursorisk gennemsyn.

1489 A2200 Grubehus 100 40 15
Stamme/gren >1000 trækulsstykker. Max. str. 2,5x1,5cm. Flere recente brud.

Trækul overvejende velbevaret. Quercus med tætvokset ved.

1503 A2200 Grubehus 200 100 30

Stamme/gren >2000 trækulsstykker. Max. str. 2x1cm. Mange recente brud.
Trækul overvejende velbevaret, undtagen Salix/Betula, enkelte 
Alnus og Betula. Enkelte Quercus tætvokset ved. Fragment af 
hasselnød i prøven, se kursorisk gennemsyn.

1504 A2200 Grubehus 200 100 30

Stamme/gren
5 stk. Corylus: yngre gren

>2000 trækulsstykker. Max. str. 3x2cm. Mange recente brud.
Trækul overvejende velbevaret, undtagen Tilia. 
Corylus YG med bevaret bark: sommerved dannet. Fragment af 
hasselnød i prøven, se kursorisk gennemsyn.

1550 A2547 Koge/ildgrube 100 60 75
Stamme/gren >2000 trækulsstykker. Max.str. 2x1cm. Trækul overvejende 

velbevaret.
Få stykker Quercus: tætvokset ved.
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Prøve-nr. Materiale Art C14 age Calibration and correction Calibrated age 

x1430 Forkullet korn 
Byg, 
Hordeum 
vulgare 

1220 ± 
32 

Calibration curve: IntCal20 
(Atmospheric)                                                                                                                            

  68.3% probability 
    709AD ( 1.3%) 712AD 
    774AD ( 1.5%) 776AD 
    785AD (41.4%) 
838AD 
    842AD (24.1%) 
879AD 
  95.4% probability 
    685AD (19.3%) 
743AD 
    762AD ( 0.3%) 765AD 
    773AD (75.8%) 
889AD 

x1431 Forkullet korn 
Korn, 
Cerealia 
indet 

1222 ± 
25 

Calibration curve: IntCal20 
(Atmospheric)                                                                                                                

  68.3% probability 
    710AD ( 1.2%) 712AD 
    774AD ( 1.6%) 776AD 
    786AD (45.2%) 
834AD 
    849AD (20.3%) 
877AD 
  95.4% probability 
    692AD ( 0.3%) 694AD 
    704AD (14.6%) 
741AD 
    773AD ( 2.2%) 777AD 
    780AD (78.3%) 
885AD 

Tabel 3. 14C-dateringsresultaterne af forkullede kornkerner fra x1430 og 1431. 
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X-nr. 1420 1421 1437 1438 1443 1445 1447 1477 1479 1480 X-nr. 

Floteret (ml) 120 170 190 150 90 85 90 75 70 40 Floteret (ml) 

Oprindelig jordprøve (liter)                     
Oprindelig jordprøve 

(liter) 

Lag a a c e c b e g g g Lag 

Placering     Østende Østende Vestende Vestende Vestende 
NV 

kvadrant   SØ kvadrant  Placering 
                        

Avena sp. 1   2 1   1 1 2     Havre 

Cerealia indet 103 20 298 99 29 4 27 27 8 13 Korn 

Cerealia indet (fragment) 536 74 1899 619 248 113 77 109 58 99 Korn (fragment) 
Cerealia indet aksled 

(antal/antal led) 6/6 1/1 20/20 13/14 77/77 9/9 50/51 1/1 1/1   
Korn aksled (antal/antal 

led) 

Cerealia indet (avne)                     Korn (avne) 

Camelina sativa 2 1 6 1 8 1 1       Sæddodder 

Hordeum vulgare var. nudum     3         1     Nøgen byg 
Hordeum vulgare var. 

vulgare 7 2 18 9 2   3 2 1 3 Avnklædt byg 

Hordeum vulgare 231 19 803 201 78 14 21 45 13 28 Byg 
Hordeum vulgare aksled 

(antal/antal led) 39/42 16/16 40/41 34/37 92/97 16/16 73/75 3/3 4/5 1/1 
Byg aksled (antal/antal 

led) 

Linum usitatissimum     7   1 1         Dyrket hør 
Linum usitatissimum 

(kapselfragment)     1               
Dyrket hør 

(kapselfragment) 

cf. Pisum sativa             1       cf. Almindelig ært 

Secale cereale ssp. cereale 118 39 337 188 94 36 26 15 16 12 Rug 

Secale cereale ssp. cereale 
aksled (antal/antal led) 12/14   9/10 10/16 23/25   16/21 1/2 1/1 2/2 

Rug aksled (antal/antal 
led) 

Triticum aestivum/durum 10   10 15 7   3 3 2   Brødhvede/Durumhvede 

Triticum dicoccon/spelta 3 2 19 9     1 2   1 Emmer/Spelt 

Triticum sp. 3   11 4 1     1     Hvede 
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X-nr. 1420 1421 1437 1438 1443 1445 1447 1477 1479 1480 X-nr. 
Corylus avellana 
(skalfragment)     2         1   2 

Hasselnød 
(skalfragment) 

Empetrum nigrum     1               Revling 

Rubus idaeus/casius                 1   Hindbær/Korbær 
                        

Amaranthaceae           2 1       Amaranth-familien 

Asteraceae 26 17 63 27 33 18 12 5   3 Kurvblomst-familien 

Carex sp. 21 12 19 10 23 13 7 7   7 Star 

Caryophyllaceae 3 1 33   2 2         Nellike-familien 

Chenopodium album 19 2 70 10 14 2 1 3     Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp. 64 8 249 12 35 14 3 7 4 6 Gåsefod 

Fabaceae 11 1 25 8 8 5 3 8   1 Ærteblomst-familien 

Fallopia convolvulus 10   10 1 1 1 3       Snerle-pileurt 

Fumaria officinalis             1       Lægejordrøg 

Galeopsis sp.     3 1     1       Hanekro 

Galium sp.   1                 Snerre 

Linum catharticum     1               Vild hør 

Persicaria maculosa (3-sidet) 1   3               Fersken-pileurt (3 sidet) 
Persicaria 

lapathifolia/maculosa 44 11 206 12 15 5 2 5 1 3 Bleg/Fersken-pileurt 

Plantago lanceolata   1                 Lancet-vejbred 

Poaceae 53 23 105 18 98 34 24 10 7 8 Græsfamilien 

Polygonum aviculare   1 5 1 3         1 Vej-pileurt 

Potentilla sp. 2     3 2 7 1       Potentil 

Ranunculus sp.   1       4         Ranunkel 

Raphanus raphanistrum (frø) 2                   Almindelig kiddike (frø) 
Raphanus raphanistrum 

(kapsel) 3 + 5f   3 + 10f 6f 4f 2f 5f 2f   1 + 2f 
Almindelig kiddike 

(kapsel) 
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X-nr. 1420 1421 1437 1438 1443 1445 1447 1477 1479 1480 X-nr. 

Rubus sp. 1                   Klynge 

Rumex acetosella 7 7 5 5 10 8 3 3 1 4 Rødknæ 

Rumex sp. 1 3 5 6   1 2     1 Skræppe 

Spergula arvensis 6 4 4   1 1 1   1 1 Almindelig spergel 

Trifolium sp.   2     1           Kløver 

Urtica sp. 3                   Nælde 

cf. Viola sp.   3 7   5     2 2   cf. Viol 
                        

Indet 43 37 48 37 40 37 16 19 7 11 Ubestemmelig 
                        

Ericaceae blad 2 5 1   9 3         Lyng-familie blad 

Ericaceae blomst   1                 Lyng-familie blomst 

Knop   6 6 9 6 8 8 1 1   Knop 

Mineralsk slagge 1 2               2 Mineralsk slagge 

Opvarmet deformeret 
organisk materiale 2 6   13 10 14 17 28 12 19 

Opvarmet deformeret 
organisk materiale 

Rodknold       1             Rodknold 

cf. Strå 4 2 8     1 1       cf. Strå 

Bemærkninger     

Ericaceae 
grene/kviste. 
Rigtigt mange 
Chenopodium 
sp.-fragmenter 
- langt fra alle 

talt   
Ericaceae 

grene/kviste 
Ericaceae 

grene/kviste       
Ericaceae 

grene/kviste Bemærkninger 

 
  

Tabel 4. Makrofossil-analysen af prøverne fra grubehus K1027 fra SMS 1518, Thise Mejeri II. Kornfragmenter, opvarmet deformeret organisk 
materiale og mineralsk slagge udsorteret fra >2 mm-fraktionen 
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Tabel 5. Artsfordeling i 3 prøver fra grav A1066. Gul markering angiver den dominerende art, mens orange viser den art, 
der er næstmest dominerende. 

 

Tabel 6. Artsfordeling i 16 prøver fra koge-/ildgruber, hvoraf seks er knyttet til K1007. Gul markering angiver den 
dominerende art, mens orange viser den art, der er næstmest dominerende. 

 

 

Tabel 7. Artsfordeling i 11 prøver fra tre grubehuse. Gul markering angiver den dominerende art, mens orange viser den art, 
der er næstmest dominerende. 

 
 

 
 

 

X-N
R

A
-nr

A
nlæ

gstype

Acer, løn

Alnus sp., el

Corylus sp., hassel

Fraxinus sp., ask

M
aloideae (Pom

oideae)
kernefrugtfam

ilie

Q
uercus sp., eg

Tilia sp., lind

Antal stykker i alt pr. prøve

Antal arter pr. prøve

1001 A1066 Grav 5 10 1 8 2 2 2 30 7
1093 A1066 Grav 30 30 1
1177 A1066 Grav 30 30 1

Grav, enkeltgravskultur

X-N
R

A-nr

Anlæ
gstype

Acer, løn

Alnus sp., el

Betula sp., birk

Alnus sp./Betula sp., el/birk

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel

Corylus sp., hassel

Ericaceae, lyngfam
ilie

Fraxinus sp., ask

Pom
oideae, kernefrugtfam

ilie

cf. Pom
oideae, form

entlig kernefrugtfam
ilie

cf. Prunus sp., form
entlig stenfrugtfam

ilie

Q
uercus sp., eg

Salix sp./Populus sp., pil/asp

Tilia sp., lind

cf. Tilia sp., form
entlig lind

Antal stykker i alt pr. prøve

Antal arter pr. prøve

1009 A1055 Koge/ildgrube 15 8 5 2 30 3 OBS!
1018 A1138 Koge/ildgrube 29 1 30 2
1057 A1268 Koge/ildgrube 30 30 1
1096 A1359 Koge/ildgrube 3 21 4 1 1 30 5
1104 A1504 Koge/ildgrube 30 30 1
1107 A1497 Koge/ildgrube 5 11 13 1 30 4
1109 A1493 Koge/ildgrube 8 18 1 3 30 4
1238 A1705 Koge/ildgrube 19 10 1 30 3
1367 A2138 Koge/ildgrube 6 10 14 30 3
1394 A2021 Koge/ildgrube 10 19 1 30 3
1550 A2547 Koge/ildgrube 30 30 1

1100 A1505 Koge/ildgrube 13 1 12 1 1 2 30 6
1103 A1506 Koge/ildgrube 12 1 10 1 4 2 30 4 OBS!
1144 A1504 Koge/ildgrube 27 3 30 2
1164 A1408 Koge/ildgrube 9 8 8 1 4 30 5
1207 A1506 Koge/ildgrube 14 4 6 3 2 1 30 5

17 84 16 1 12 164 1 42 4 4 1 113 4 15 2 480

Koge/ildgruber, bronze-/jernalder

Koge/ildgruber, K1007, bronze-/jernalder

X-N
R

A
-nr

A
nlæ

gstype

A
cer, løn

Alnus sp., el

Betula sp., birk

Corylus sp., hassel

Ericaceae, lyngfam
ilie

Fraxinus sp., ask

Pom
oideae, kernefrugtfam

ilie

Q
uercus sp., eg

cf. Q
uercus, form

entlig eg

Salix sp., pil

Salix sp./Populus sp., pil/asp

Tilia sp., lind

cf. Tilia sp., form
entlig lind

U
lm

us sp., elm

Antal stykker i alt pr. prøve

Antal arter pr. prøve

1427 A2140 Grubehus 1 1 27 1 30 4
1428 A2140 Grubehus 24 3 1 2 30 3 OBS!
1430 A2140 Grubehus 2 1 1 25 1 30 5
1431 A2140 Grubehus 2 2 21 1 1 3 30 5 OBS!

1420 A2222 Grubehus 4 5 18 2 1 30 4 OBS!
1421 A2222 Grubehus 2 1 3 1 1 11 8 3 30 8
1438 A2222 Grubehus 1 6 2 12 2 6 1 30 6 OBS!

1488 A2200 Grubehus 23 3 4 30 3
1489 A2200 Grubehus 1 17 6 1 4 1 30 6
1503 A2200 Grubehus 2 3 11 2 1 9 2 30 7
1504 A2200 Grubehus 2 9 6 2 9 2 30 6

Grubehuse, vikingetid
K1026

K1027

K1028
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Makrofossilerne - 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 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) 
Empetrum nigrum L. Revling. 20-50 cm høj, sort frugt april-maj. Heder, klitheder, hedemoser, 
højmoser (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) 
Pisum sativum L. Dyrket ært. 30-100 cm høj. Blomstrer juni-juli. Indført, dyrket og forvildet 
(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 L. Brødhvede. Triticum turgidum ssp. dicoccon L. Emmer. 
Triticum aestivum ssp. spelta L. Spelt. 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. 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) 
Fumaria officinalis L. Læge-Jordrøg. 10-30 cm høj (10-40 cm). 300-1600 frø pr. plante. 
Blomstrer maj-august. Sommerannuel, kan dog klare sig i milde vintre. Ret almindelig som 
ukrudt i forårssåede afgrøder, især i vårsæd på gode kalkholdige jorder. Agerjord. 
(Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) 
Linum catharticum L. Vild Hør. 5-25 cm, blomstrer juni-august. Sommer og vinterannuel. 
Skrænter, overdrev, kær, vejkanter, kridtgrave. (Hansen 1993) 
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) 
Plantago lanceolata L. Lancet-vejbred. 10-40 cm (10-30 cm) langt blomsterskaft, omkring 
1.500 frø pr. plante, dog 15.000 på en stor plante. Blomstrer maj-juni, frømodning august-
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oktober. Flerårig. Overdrev, skrænter, marker, vedvarende græsmarker og ruderater. 
(Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993). Forsøg har vist, at planten også vokser glimrende på 
marker, der bliver dyrket på jernaldermaner (Henriksen 1996) 
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) 
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) 

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) 
 
Rubus caesius L. Korbær. Blomstrer juni-september. Sætter bær. Skove, krat, hegn, gærder, 
strandskrænter, markskel (Hansen 1993) 
og 
Rubus ideaus L. Hindbær. 1-1,5 m høj. Blomstrer juni. Sætter bær. Skove, krat, skovrydninger 
(Hansen 1993) 

Planter identificeret til slægt eller familie 
Avena sp. Havre 
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Cerealia Korn 
Amaranthaceae. Amarantfamilien  
Asteraceae. Kurvblomstfamilien 
Carex sp. Star 
Caryopfyllaceae. Nellikefamilien 
Chenopodium sp. Gåsefod 
Fabaceae. Ærteblomstfamilien 
Galeopsis sp. Hanekro 
Galium sp. Snerre 
Poaceae. Græsfamilien 
Potentilla sp. Potentil 
Ranunculus sp. Ranunkel 
Rubus sp. Klynger 
Rumex sp. Syrefamilien 
Trifolium sp. Kløver 
Urtica sp. Nælde 
Viola sp. Viol 
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Træarter fundet i prøverne 
Der er med sikkerhed fundet trækul fra 10 løvtræsarter i undersøgelsen fra Thise Mejeri II – 
og dertil lyngfamilie. I det følgende beskrives de træarter, som er repræsenteret i prøverne. 
Beskrivelsen tager sit udgangspunkt i O. A. Høegs etnobotaniske hovedværk: Planter og 
tradisjon. Floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925-1973 fra 1974 og Kjeld Hansen: 
Dansk Feltflora fra 2002.  
 
Acer platanoides, løn 
Lyskrævende træ. Lønnen vokser på de bedre jordbundstyper og klarer sig nogenlunde i 
konkurrencen med andre træarter. Sår sig let. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og 
har en alsidig anvendelse i husholdningen og landbruget. Løv og kviste anvendes til foder. 
 
Alnus sp., el 
Rød-el, Alnus glutinosa og grå-el, Alnus incana, kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. 
Lyskrævende træer. Rød-el vokser på fugtig bund, ofte uden indblanding af andre træarter, 
mens grå-el vokser på den tørre, magre bund, og som med tiden bukker under for andre 
træarter, der vokser frem under dem. Sår sig let, og rød-ellen formerer sig gerne med 
stubskud og grå-ellen med rodskud. Typiske pionertræer. Væksten er hurtig. Veddet er tæt 
og har en alsidig anvendelse i husholdningen og landbruget. Løv og kviste anvendes til 
foder. 
 
Betula sp., birk 
Lavlandsbirk, Betula verrucosa og almindelig birk, Betula pubescens, kan vedanatomisk ikke 
skelnes fra hinanden. Lyskrævende træer, som med tiden bukker under for andre træarter, 
som vokser frem under dem. Almindelig birk vokser på fugtigere bund, mens det er 
lavlandsbirken man ser på den tørre, magre bund. Sår sig let og formerer sig gerne med 
stubskud. Typiske pionertræer. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig 
anvendelse i husholdningen og landbruget. Løv og kviste anvendes til foder. 
 
Ericaceae, lyngfamilie 
Lyngfamilie er en familie af buske eller dværgbuske, ofte stedsegrønne, hvoraf flere er 
hjemmehørende arter så som rosmarinlyng, hede-melbærris, hedelyng og revling. 
Hedelyng, Calluna vulgaris, vokser på heder, klitheder, hedemoser og tørre dele af 
højmoser. Hedelyng har været anvendt som hø til vinterfoder og tørv til byggeri og 
brændsel (Brøndegaard 1978; Hansen 2002). 
 
Corylus avellana, hassel 
Lyskrævende busk, som dog også vokser i blanding med andre træarter og senere som 
underetage under de mindst skyggegivende af disse. Klarer sig ikke på mager bund. Sår sig 
let og formerer sig gerne med stubskud. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har 
en alsidig anvendelse i husholdningen og landbruget. Nødderne er vigtige i husholdningen. 
Løv og kviste anvendes til foder. 
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Fraxinus excelsior, ask 
Lyskrævende. Ask vokser på de bedste jordbundstyper, helst med bevægeligt og højtliggende 
grundvand. Klarer sig ikke godt i konkurrencen med andre træarter. Sår sig let.  
Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig anvendelse i husholdningen og 
landbruget. Løv og kviste anvendes til foder. 
 
Maloideae (tidl. Pomoideae), kernefrugt (røn, havtorn, æble, pære osv.) 
Røn, Sorbus sp., havtorn, Crataegus monogyna og æble/pære, Malus/Pyrus sp., kan 
vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Lyskrævende buske og træer. Røn, Sorbus 
aucuparia. (og klippe-røn, S. rupicola og finsk røn, S. hybrida). Et moderat lystræ, klarer sig 
dog ofte med mindre lys.  
Vokser på åben mark eller i blanding med andre træarter. Klarer sig på mager bund. Sår sig 
let. Væksten er langsom. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig anvendelse i 
husholdningen. Løv og kviste anvendes til foder. Bær anvendes som foder og i 
folkemedicinen. 
 
Populus tremula, poppel 
Et lystræ. Vokser på åben mark eller i blanding med andre træarter, men ofte i grupper. Klarer 
sig på mager bund. Sår sig let og formerer sig gerne med rodskud og stubskud. Typisk 
pionertræ. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig anvendelse i 
husholdningen. Løv og kviste anvendes til foder. 
 
Quercus sp., eg 
Sommer-eg, Quercus robur og Vinter-eg, Quercus petraea, kan vedanatomisk ikke skelnes 
fra hinanden. Lyskrævende træer. Egen vokser på næsten alle jordbundstyper og de 
mindste krav til jordbunden stiller vinter-egen. De klarer sig nogenlunde i konkurrencen 
med andre lyskrævende træarter. Sår sig let. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og 
har en alsidig anvendelse i husholdningen og landbruget. Den unge bark er eftertragtet til 
garvning og oldenproduktionen er vigtig for svineavlen. Løv og kviste kan anvendes til 
foder. 
 
Salix sp., pil 
Lystræ. Flere arter af pil, vokser som buske og småtræer på fugtig mark imens andre vokser 
på åben mark og klarer sig i konkurrencen fra andre træarter, som stor busk eller mindre 
træ. Sår sig let. Stubskud. Væksten er hurtig. Pionertræ. Veddet er let til hårdt. Anvendes 
alsidigt i husholdningen, i folkemedicinen og i landbruget til alt fra smågenstande til 
bygningstømmer. Løv og kviste anvendes til foder. 
 
Tilia cordata, lind 
Skyggetålende og skyggegivende træ. Vokser bedst på vandholdig, stærkt leret jordbund. Sår 
sig vanskeligt, men genvækst finder gerne sted fra stubbe og væltede stammer med nogen 
rodforbindelse. Væksten kan være hurtig. Veddet er let og anvendes til træskærerarbejder 
o. l. i husholdningen. Rester af små stammer findes ofte, antagelig stammer, der er afbarkede 
med henblik på bastproduktion. Løv og kviste anvendes til foder. 
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Ulmus glabra, elm 
Lyskrævende, men skyggegivende træ. Elmen vokser på de bedste jordbundstyper og klarer 
sig godt i konkurrencen med andre træarter. Sår sig let. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og 
hårdt og har en alsidig anvendelse i husholdningen og landbruget. Løv og kviste anvendes til 
foder. 
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