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Analyse af makrofossiler og trækul fra hørtekstilproduktions-
anlæg og andre bygninger dateret fra mellem/yngre før-
romersk til ældre germansk jernalder. 
 
Marianne Høyem Andreasen, mag.art. og Welmoed Out, ph.d. 
 

Indledning 
I 2013-2019 udførte arkæologer ved Museum Skanderborg arkæologiske udgravninger af 
lokaliteten SBM 1383 Firgårde IV, etape II i Ry1. Lokaliteten blev udgravet i fem dele (1-5). 
Der er fundet bebyggelser, som dateres til mellem/yngre og yngre førromersk jernalder 
(300-1 f.Kr., del 1, 2 og 4), ældre romersk jernalder (1-175 e.Kr., del 5), yngre romersk 
jernalder (175-375 e.Kr., del 3) og ældre germanske jernalder (375-550 e.Kr., del 5). 
Bebyggelserne bestod af bl.a. langhuser, økonomibygninger og staklader, som formentlig 
repræsenter flere faser af en vandrende landsby. Ved siden af landsbyen i ældre romersk 
jernalder fandtes en mindre moselavning, og i udkanten deraf fandtes et produktions-
område, som tolkes som et hørtekstilproduktionsområde. 
Som del af udgravningerne er der udtaget mere end 400 jordprøver, der blev floteret og 
bagefter kursorisk gennemset og vurderet i forhold til 14C datering og videre arkæo-
botaniske analyser ved Moesgaard Museum. I forbindelse med det kursorisk gennemsyn 
(tabel 1 i bilag 1) blev der bl.a. fundet forkullede korn og/eller frø af: 
-byg (Hordeum vulgare), brød/durumhvede (T. aestivum ssp. aestivum/T. turgidum ssp. 
durum), rug (Secale cereale ssp. cereale), havre (Avena sp.), almindelig hør (Linum 
usitatissimum) og flere ukrudtsarter i anlæg fra yngre førromersk jernalder (del 1, 2 og 4); 
-avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare), emmer/spelthvede (T. turgidum ssp. 
dicoccon/T. aestivum ssp. spelta), rug, havre, almindelig hør og flere ukrudtsarter i anlæg 
fra yngre romersk jernalder (del 3); 
-samt avnklædt byg, emmer/spelthvede, brød/durumhvede, rug, havre og flere 
ukrudtsarter i anlæg fra ældre romersk jernalder og/eller ældre germanske jernalder (del 
5)(Andreasen 2018, 2020; Hammers 2019a, b; Jensen, 2015; Nielsen and Larsen 2017; 
Nielsen and Thastrup 2017; Out and Andreasen 2016). 
På baggrund af resultaterne fra de kursoriske gennemsyn, blev det besluttet at udføre 
egentlige arkæobotaniske og vedanalyser af udvalgte prøver/konstruktioner. 

 
1 Sted- og lokalitetsnr.: 160203-318, Dover sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Koordinater: 
56.088937/9.803705 (del 1), 56.08708658/9.8023643 (del 2), 56.08708658/9.8023643 (del 3), 
56.08708658/9.8023643 (del 4), 55.08708658/9.8023643 (del 5). 
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Udvælgelsen af de arkæobotaniske prøver 
Prøverne til den arkæobotaniske analyse blev udvalgt fra en række anlæg/konstruktioner 
dateret til førromersk / ældre romersk jernalder, der muligvis kan knyttes til en produktion 
af hørtekstil. Det vedrører bl.a. prøverne fra A7179/K152, økonomibygning K214 og langhus 
K262, som sandsynligvis kan belyse anlæggenes/områdets funktion samt give et indblik i 
tekstilproduktionen på lokaliteten i denne periode. 
Fra ældre romersk jernalder blev desuden udvalgt langhus K208 og økonomibygningerne 
K223, K228, K231 og K237 samt staklade K226 og K367 – de sidste fem konstruktioner 
findes i det såkaldte ”lager”-område, hvor der er en koncentration af økonomibygninger. 
De blev udvalgt for at se, om de kan give et indblik i de forskellige hustypers funktion og 
indretning, samt om der er forskelle og ligheder mellem de forskellige hustyper i forhold til 
plantehåndteringen. Kan økonomibygningerne f.eks. tydeligt adskilles fra langhuset som et 
lagersted for afgrøder, eller er det rent arkæobotanisk vanskeligt at skelne mellem de 
forskellige typer? Endelig kan de give et godt indblik i planteøkonomien og forskellige 
agerbrugsprocesser på lokaliteten i ældre jernalder. Dette kan suppleres med prøven fra 
A11730, som er en slaggegrube/rester af jernudvinding fra yngre romersk jernalder, som 
også kan vise, hvilket materiale der kunne anvendes i forbindelse med jernudvindingen. 
Det blev desuden besluttet at inddrage resultaterne af de kursoriske gennemsyn for de 
prøver, der ikke blev udvalgt til en egentlig arkæobotanisk analyse for at få belyst de 
generelle træk ved agerbruget i lokalitetens øvrige perioder. 
I forbindelse med den arkæobotaniske analyse var der et ønske om at få vurderet og 
eventuelt bestemt materiale fra x920, x2814 og x3171 fra ældre jernalder, da disse ikke var 
inddraget i det kursoriske gennemsyn, ligesom x920 er et lidt usædvanligt objekt i form af 
en ”lerpølse”. 

Udvælgelsen af prøverne til trækulsanalysen 
Trækulsanalysen vedrører analyse af seksten jordprøver og et kursorisk gennemsyn af 
trækul af 39 yderlige prøver (figur 1). Der er kun undersøgt prøver, for hvilke i det mindste 
en arkæologisk datering var til stede, og eventuelt en 14C-datering. I tabel 2 fremgår 
prøvernes kontekstoplysningerne. 
En vigtig del af analysen har fokuseret på to konstruktioner, K276 og K266, der dateres til 
yngre førromersk/ældre romersk jernalder. Dertil er der udvalgt femten prøver til analyse 
og seks prøver til kursorisk gennemsyn fra disse anlæg og anlæg direkte ved siden af dem. 
Begge konstruktioner indeholdt bl.a. ildskørnede og fragmenterede sten udover trækul og 
viste desuden spor efter hård opvarmning. Anlæggene tolkes som hørtørringsanlæg med 
ovne. Hvis denne hypotese er korrekt, er disse anlæg unikke, da hørtørring på andre danske 
forhistoriske lokaliteter med hørindustri sandsynligvis forgik i brydegruber (Mørk 2019). 
Hørtørringsanlæggene formodes at tilhøre et større produktionsområde i udkanten af et 
vådområde, der omfatter brøndanlæg og tre stenhobe (pers. komm. M.S. Bagge). Formålet 
med trækulsanalysen af konstruktionerne er at få en bedre indblik i forbrug af træ, 
formentlig primært til brændsel. 
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Tabel 2. SBM 1383, Firgårde IV, etape II, kontekst af de analyserede trækulsprøver. Del = del af 
udgravning. A = analyse; K = kursorisk gennemsyn (se Metode). Understregede prøvenumre: 14C-
dateret. Dateringerne af de andre prøver er arkæologiske dateringer. 

 

Datering Del K-nr. A-nr. Lag X-nr. Kontekst Videre kontekstdetaljer A K
MFJ/YFJ 1 K29 2712 518 Tags tolpehul , økonomibygning 1

MFJ/YFJ 1 K29 2719 519 Tags tolpehul , økonomibygning 1
MFJ/YFJ 1 K29 2715 520 Tags tolpehul , økonomibygning 1
MFJ/YFJ 1 K32 2612 500 Tagstolpehul , 3-skibet hus 1
MFJ/YFJ 1 K32 2621 501 Tagstolpehul , 3-skibet hus 1
MFJ/YFJ 1 K32 2616 506 Tagstolpehul , 3-skibet hus 1

YFJ 4 K89 4998 733 Tagstol pehul , økonomibygning 1
YFJ 4 K90 5010 705 Tagstolpehul , 3-skibet hus 1
YFJ 4 K90 5009 709 Tagstolpehul , 3-skibet hus 1
YFJ 4 K101 5211 700 Tagstol pehul , økonomibygning 1

YFRJ/ÆRJ 5 K276 12992 1/øvre lag 1264 Ovn Fra  det øvre fyld af ovnrummet 1

YFRJ/ÆRJ 5 K276 12992 2 1265 Ovn 
Bunden af den nordøstl i ge kvarte 

a f ovnrummet
1

YFRJ/ÆRJ 5 K276 12994 1266
Trækulsholdigt fyldski fte nord for 

ovn A12992
Indfyri ngskanal? 1

YFRJ/ÆRJ 5 K276 12994 1267
Trækulsholdigt fyldski fte nord for 

ovn A12992
Indfyri ngskanal? 1

YFRJ/ÆRJ 5 K276 12994 1268
Trækulsholdigt fyldski fte nord for 

ovn A12992
Indfyri ngskanal? 1

YFRJ/ÆRJ 5 K276 12992 1 1269 Ovn Overga ngen ti l  A12994 (fyl dski fte) 1

YFRJ/ÆRJ 5 K276 12992 La g 1 og 2 1270 Ovn Fra  vestdelen a f selve  ovnrummet 1

YFRJ/ÆRJ 5 K276 12992 2 1271 Ovn 
Sudøstl ige kvarte af selve 

ovnrummet
1

YFRJ/ÆRJ 5 K276 12994 1272 Ovn 1

YFRJ/ÆRJ 5 K276 12993 1 1273 Grube i  forl ængel sen a f ovnen 1

YFRJ/ÆRJ 5 K276 12923 1274 Kul turlag 1

YFRJ/ÆRJ 5 K266 13024 1 1285 Ovn, hørtørrings anlæg
Sydl ige del , der hvor tørringen 

foregik, mel lem stolperne
1

YFRJ/ÆRJ 5 K266 13024 5 1286 Ovn, hørtørrings anlæg Fra  i ndfyringsrummet 1

YFRJ/ÆRJ 5 K266 13024 2 1292 Ovn, hørtørrings anlæg
Sydl ige del , der hvor tørringen 

foregik, mel lem stolperne
1

YFRJ/ÆRJ 5 K266 13024 2 1293 Ovn, hørtørrings anlæg
Sydl ige del , der hvor tørringen 

foregik, mel lem stolperne
1

YFRJ/ÆRJ 5 K266 13024 12 1294 Ovn, hørtørrings anlæg Stenfyldt grube ba g ovnen 1

YFRJ/ÆRJ 5 K266 13024 4/4a 1297 Ovn, hørtørrings anlæg Fra  indfyrings rummet 1

YFRJ/ÆRJ 5 K266 13024 4 1300 Ovn, hørtørrings anlæg Fra  indfyrings rummet 1

YFRJ/ÆRJ 5 K266 13024 5a 1301 Ovn, hørtørrings anlæg Fra  i ndfyringsrummet 1

YFRJ/ÆRJ 5 K266 13024 9 1302 Ovn, hørtørrings anlæg
Trækulss tribe; rester af en 

konstruktion?
1

YFRJ/ÆRJ 5 K266 13024 5 1304 Ovn, hørtørrings anlæg Fra  indfyrings rummet 1

ÆRJ 1 - 2756 530 Jernudvindi ngsanlæg 1

YRJ 1 K36 2841 525 Slaggegrube, forment s medje 1

YRJ 1 K36 2842 526 Tagstol pehul , forment smedje 1

YRJ 3 - 6193 2 776
Slaggegrube e l ler 
jernudvindings ovn

1

YRJ 2 K53 4099 637 Tagstolpehul , 3-skibet hus 1

YRJ 2 K54 3946 639 Tagstolpehul , 3-skibet hus 1

YRJ 2 K55 3999 641 Tagstolpehul , 3-skibet hus 1

ÆGJ 5 K204 9278 939 Tagstol pehul , økonomibygning 1

ÆGJ 5 K204 9279 947 Tagstol pehul , økonomibygning 1

ÆGJ 5 K206 11404 1227 Tagstolpehul , 3-skibet hus 1

ÆGJ 5 K206 11407 1224 Tagstolpehul , 3-skibet hus 1

ÆGJ 5 K241 11236 1222 Tagstol pehul, økonomibygning 1

ÆGJ 5 K241 11235 1232 Tagstol pehul, økonomibygning 1

ÆGJ 5 K241 11215 1167
Indgangss tolpehul , 

økonomi bygning
1

ÆGJ 5 K242 11545 1216 Tagstol pehul, økonomibygning 1

ÆGJ 5 K242 11546 1217 Tagstol pehul, økonomibygning 1

ÆGJ 5 K242 11549 1219 Tagstol pehul, økonomibygning 1

ÆGJ 5 K245 11722 1221 Tagstol pehul, økonomibygning 1

ÆGJ 5 K245 11726 1226 Tagstol pehul, økonomibygning 1

ÆGJ 5 K245 11721 1234 Tagstol pehul, økonomibygning 1

ÆGJ 5 K245 11725 1236 Tagstol pehul, økonomibygning 1

ÆGJ 5 K253 13218 1650 Tagstolpehul , 3-skibet hus 1

ÆGJ 5 K253 12186 1652 Tagstolpehul , 3-skibet hus 1

ÆGJ 5 K253 12188 1666 Tagstolpehul , 3-skibet hus 1

I a l t 16 36
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Figur 1. SBM 1383, Firgårde IV, etape II, rumlige fordeling af trækulsprøverne. Figur: J.O. Jensen. 
 
Konstruktion K276 (se figur 2a) er en øst-vestvendt, stensat ovn. I den østlige del findes 
selve ovnen med kogestensfyld. I arbejdsarealet i den vestlige del er der fundet flade, 
tætlagte sten. Prøverne fra denne konstruktion stammer fra forskellige lag fra ovnrummet, 
fra et trækulsholdigt fyldskifte nord for ovnen, som muligvis er et indfyringsrum, fra en 
grube i forlængelsen af ovnen (X1273) og et fyldskifte eller kulturlag (X1274) ved siden af 
anlægget, af ca. 12 cm tyk. Bortset fra det mulige kulturlag, som kan indeholde trækul der 
afspejler mange forskellige aktiviteter, formodes trækullet fra de fleste af disse prøver at 
afspejle brændsel til hørrens tørringsprocessen. 
Konstruktion K266 (se figur 2b), som er en lidt yngre end K276 (se nedenfor), menes at 
bestå af to dele: En nordlig del med et formodet ovnkammer samt et indfyringsområde og 
endvidere en sydlig del med en øst-vest-orienteret stolpekonstruktion. Det antages, at den 
sydlige stolpekonstruktion kan være fundamentet for et tørregulv, muligvis med 
tagkonstruktion. Prøverne fra K266 stammer fra indfyringsrummet og fra den del af 
konstruktionen, hvor hørtørring formentlig forgik. En enkelt prøve (X1294) stammer fra en 
stenfyld grube bag ovnen og fra en lang smal trækulsstribe som muligvis er rester af en 
konstruktion (X1302). Trækullet fra prøverne fra indfyringsrummet formodes at afspejle 
brændsel til tørringsprocessen, mens prøverne fra de andre kontekster (gruben og 
trækulsstriben) kunne afspejle brændsel og/eller eventuelt bygningstømmer. En tolkning 
som bygningstømmer støttes dog ikke ved konteksten, da prøverne ikke er indsamlet fra 
stolpehuller. 
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Figur 2. SBM 1383, Firgårde IV, etape II, hørtørringsanlæggene: a: K276, stenbygget ovn (her tømt) 
med en grube (A12993) foran og b: K266, hvor profilen viste mange trækulslag og grå sandlag. Begge 
anlæg set fra vest. Fotos: Museum Skanderborg. 
 
Ud over de analyserede prøver fra hørtørringsanlæggene er en enkelt tidligere analyseret 
trækulsprøve tilføjet. Det drejer sig om en prøve fra en slaggegrube eller et 
jernudvindingsanlæg dateret til yngre romersk jernalder (Out 2018). 
Foruden de ovennævnte prøver er der udvalgt 33 yderligere trækulsprøver til kursorisk 
gennemsyn. Disse prøver er udvalgt pga. deres rumlige og kronologisk fordeling, da 
formålet med gennemsynet er at få en indblik i træforbrug på lokaliteten gennem tid og 
rum. Igen er der kun valgt prøver, for hvilke en arkæologisk datering var tilgængelig. De 
kursorisk gennemsete prøverne er arkæologisk dateret til mellem førromersk/yngre 
førromersk jernalder (N=6 prøver), yngre førromersk jernalder (N=4 prøver), ældre romersk 
jernalder (N=1), yngre romersk jernalder (N=6) og ældre germanske jernalder (N=17). 
Prøverne stammer fra: 
-tagstolpehuller og en enkelt indgangsstolpehul fra økonomibygninger og 3-skibede huse 
daterende til mellemste/yngre førromersk jernalder, yngre førromersk jernalder, yngre 
romersk jernalder og ældre germanske jernalder, som først og fremmest forventes at 
afspejle bygningstømmer; 
-en jernudvindingsanlæg dateret til ældre romersk jernalder og en slaggegrube og 
tagstolpehul fra en formodet smedje dateret til yngre romersk jernalder. Bortset fra prøven 
fra stolpehullet forventes trækullet fra disse prøver at afspejle brændsel. 

Metode 
Prøver af forskellige størrelser er udtaget af Museum Skanderborg, floteret på Moesgaard 
Museum og efterfølgende kursorisk gennemset på Afdeling for Konservering og 
Naturvidenskab, Moesgaard Museum. Efterfølgende er der udtaget dateringsprøver og en 
del prøverne er ydermere analyseret af mag.art. Marianne Høyem Andreasen og ph.d. 
Welmoed Out. Museumsinspektør cand.mag. M.S. Bagge fra Museum Skanderborg har 
assisteret med kontekstoplysninger og dateringer. 

a b 
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Den arkæobotaniske analyse 
I forbindelse med den arkæobotaniske analyse blev alle makrofossiler i form af forkullede 
korn, frø og andre dele af planter (men ikke træ/trækul) forsøgt identificeret under 
anvendelse af stereolup med op til 40 X forstørrelse og ved hjælp af opslagsværker og den 
komparative samling på afdelingen. Med hensyn til kornfragmenter, knoglefragmenter, 
mineralsk slagge og varmedeformeret organisk materiale blev disse konsekvent kun 
udsorteret fra >2mm fraktionen, da der derved blev et ensartet billede for alle prøverne 
samtidigt med, at der ikke blev brugt unødvendigt meget tid på udsorteringen. 
I figurerne er aksled og avnbaser regnet om til det antal kerner, hvert aksled/avnbase 
svarer til. Det vil sige, at hver hele emmer-/spelt-avnbase svarer til to emmer-/spelt-kerner, 
mens en halv avnbase svarer til én kerne. Det samme er foretaget for hvede-avnbaser. For 
enkorn svarer både en hel og en halv avnbase til en kerne. Det er dog muligt, at andre 
faktorer spiller ind lige mht. denne prøve, men den anvendte omregningsfaktor er 1. For 
rug findes 2 kerner pr. aksled, derfor er der brugt en omregningsfaktor på 2. For byg er 
omregningsfaktoren 3, da der er tale om 6-radet byg. For de uidentificerede korn-aksled 
formodes det, at der er tale om byg, da byg er dominerende blandt identificerede aksled. 
Derfor er der valgt en omregningsfaktor på 3. I forhold til de uidentificerede 
kornfragmenter, så er tre kornfragmenter omregnet til én hel kornkerne. 
Medmindre andet er nævnt, drejer det sig udelukkende om forkullet materiale 

Trækulsanalysen 
Vedr. trækulsanalysen er der udvalgt 30 trækulstykker pr. prøve til analyse og 10 
trækulsstykker pr. prøve til kursorisk gennemsyn. I forbindelse med prøver fra ældre 
germansk jernalder, som kun indeholdt få stykker trækul, er der nogle gange udvalgt 5 
stykker fra én prøve fra en struktur og 5 stykker fra en anden prøve fra den samme 
struktur. Hvis en prøve bestod af flere delprøver (kaffeposer), er alle delprøver altid lagt 
sammen før trækulsstykkerne blev udtaget til bestemmelse. For at kunne foretage en så 
repræsentativ udtagning som muligt er prøverne gennemset og vurderet, og der er udvalgt 
trækulstykker af forskellig størrelse, dog større end 2 mm. I forbindelse med bestemmelsen 
blev trækulstykker brudt i tværsnit, radialt snit og tangentielt snit, og identificeret under 
anvendelse af stereolup og mikroskop med op til 500 X forstørrelse. Schweingruber (1990) 
blev anvendt som identifikationsnøgle. Kernefrugtfamilien eller Maloideae (Pomoideae) 
repræsenterer æble, hvidtjørn, pære og/eller røn (Malus sp./Crataegus sp./Pyrus 
sp./Sorbus sp.). Kirsebærslægten eller Prunus sp. repræsenter fuglekorsebær, almindelig 
hæg og/eller slåen (P. avium/P. padus/P. spinosa). Ericaceae repræsenterer sandsynligvis 
hedelyng (Calluna vulgaris), revling (Empetrum nigrum) og/eller klokkelyng (Erica tetralix). 
Som led i undersøgelsen er træstykkerne for hvert analyseret fragment vurderet ud fra 
årringenes krumning og årringsbredde i trækulsfragmenterne (f.eks. kvist, yngre gren eller 
ældre stamme). Vurderinger udført på små trækulsfragmenter er dog forbundet med stor 
usikkerhed. 
Vedr. tolkningen af de forskellige træarters betydning i det enkelte anlæg er det vigtig at 
fremhæve, at flere trækulsstykker oprindeligt kan være fra den samme stamme og/eller 
gren, der blot er fragmenteret mere end andre arter. Dertil er det muligt, at 
tilstedeværelsen af træarter, som kun forekommer i et beskedent antal, kan repræsentere 
indblanding eller forurening fra en omkringliggende aktivitet. 
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Resultaterne af trækulsanalysen er plottet på kort med venlig hjælp af J.O. Jensen, 
Moesgaard Museum. 

Resultater 
 

Den arkæobotaniske analyse 
Hørfrø og stængler mm. fra hørrødningspladsen – x747, A7179/K152 
Resultaterne af 14C-dateringerne fremgår af tabel 3 i bilag 1. x747 er 14C-dateret til 174 BC – 
60 AD (95,4% sandsynlighed) og er udtaget i en grube, der er beliggende i nærheden af den 
mulige hørrødningsplads. Prøven består af to delprøver, hvoraf den ene ikke er analyseret, 
da stænglerne ligger fint i bundter (figur 3), hvilket vil blive ødelagt ved en analyse. Derfor 
blev kun den anden del analyseret. 
Den analyserede delprøve består fortrinsvis af hørstængelfragmenter, hvoraf enkelte er 
identificerede under mikroskop af konservator A. Tjeldén, ph.d. Foruden diverse 
makrofossiler, som omtales nedenfor, fandtes desuden enkelte stængler af andet 
plantemateriale end hør, kviste, en smule trækul, rødder samt 10 muse-ekskrementer – alt 
sammen forkullet. Desuden forekom varmedeformeret organisk materiale. 

 
  

 

 

 

Figur 3. Hørstænglerne fra x747. Den del af prøven der ikke blev analyseret 

 

Figur 4. Forholdet 
mellem korn, korn-
aksled, hørfrø, beregnet 
antal hørfrø ud fra 
blomsterbaser samt frø i 
x747 ((ifølge Cappers & 
Neef 2012 er der ca. 10 
hørfrø pr. 
kapsel/blomsterbase) se 
desuden under metode) 
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Blandt makrofossilerne er dele af hør (Linum usitatissimum) dominerende (figur 4; tabel 4). 
Her er der både tale om hørfrø, kapselfragmenter samt i særlig grad blomsterbaser, som 
må formodes at stamme fra hør, da de ligner hør-blomsterbaser, og enkelte har 
kapselfragmenter bevaret. 
Derudover er der en meget stor andel (35 %) af aksled fra byg (Hordeum vulgare) og korn 
(figur 4; tabel 4) foruden enkelte kerner fra byg, havre (Avena sp.) og ikke nærmere 
identificeret korn samt avner fra dyrket havre (Avena sativa)(tabel 4). I forbindelse med 
aksleddene fra byg kunne der observeres to forskellige udseender - én med lange, smalle 
led og én med korte, brede led. Ifølge beskrivelserne i Jacoment et coll. 2006 er der 
muligvis tale om henholdsvis nikkende og opret byg, men van Zeist (1970) gør opmærksom 
på, at de nederste to til tre led på den nikkende variant er korte og brede ligesom leddene 
på den oprette variant. Da de korte, brede aksled udgør ca. ¼ af de nærmere identificerede 
aksled (tabel 4) er det svært at konkludere, om der blot er tale om de nederste led fra den 
nikkende variant, eller om der faktisk er tale om led fra den oprette variant. Sædvanligvis 
formodes det, at byg i dansk forhistorie er af den nikkende variant, men det er muligt, at 
der i x747 kan være enkelte tilfælde den oprette variant, om end det helt tydeligt er den 
nikkende byg, der er dominerende. 
De nærmere identificerede ukrudtsfrø stammer fortrinsvis fra typiske markukrudtsarter 
som gåsefod (Chenopodium sp.), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), bleg/fersken pileurt 
(Persicaria maculosa/lapathifolia), rødknæ (Rumex acetosella) og almindelig spergel 
(Spergula arvensis)(tabel 4). De skal sandsynligvis knyttes sammen med de dyrkede 
afgrøder, som de har vokset sammen med og blevet indhøstet sammen med. Desuden 
fandtes også enkelte frø af sæddodder, som i nogle tilfælde kan være en selvstændigt 
dyrket afgrøde, men som i dette tilfælde bør betragtes som en form for ukrudt i hør-
afgrøden på grund af det ringe antal frø. 
Der er her tale om to forskellige afgrøder i form af henholdsvis hør og byg. Begge afgrøder 
ser ud til at have fået fjernet henholdsvis frø og kerner, da der kun er fundet et ringe antal 
af henholdsvis hørfrø og bygkerner. Spørgsmålet er, om der er tale om rester fra en eller to 
begivenheder? Umiddelbart kunne man fristes til at tro, at der kun er tale om én 
begivenhed, da det er frøene/kernerne, der i begge tilfælde er fjernet, men da de to arter 
ikke er kendt for at være dyrket sammen, og da de begge forekommer i stort antal, virker 
det mindre sandsynligt. Det er dog muligt, at der kunne være tale om en stærk forurenet 
afgrøde af enten hør eller byg, hvor frøene og kernerne er fjernet for at blive brugt i 
madlavningen. Der vil i givet fald være tale om olie-hør, da det forekommer usandsynligt, at 
en så høj mængde forurening af kornstrå har været ønskværdigt i tekstil-hør. 
Alternativt kan der være tale om en tørring af det knevlede hør (hørstængler hvor frøene er 
fjernet), der er gået galt og har medført en forkulning. Kornrensningsaffaldet i form af 
aksled mm. fra byggen kan i givet fald have indgået i begivenheden som 
optænding/brændsel i forbindelse med tørringen. 
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x-nr. 747 x-nr. 
A-nr. 7179 A-nr. 
K-nr. 152 K-nr. 
Floteret (ml) 300 Floteret (ml) 
Oprindelig jordprøve (liter) 0,3 Oprindelig jordprøve (liter) 
      

Avena sativa avne 13 Dyrket havre avne 
Avena sp. 3 Havre 
Cerealia indet 2 Korn 
Cerealia indet (fragment) 6 Korn (fragment) 
Cerealia indet aksled (antal/antal led) 66/66 Korn aksled (antal/antal led) 
Cerealia indet avne 3 Korn avne 
Cerealia indet "knæ" 8 Korn "knæ" 
Camelina sativa 19 Sæddodder 
Hordeum vulgare var. vulgare 1 Avnklædt byg 
Hordeum vulgare var. vulgare avne (nikkende) 1 Avnklædt byg avne (nikkende) 
Hordeum vulgare 5 Byg 
Hordeum vulgare aksled cf. nikkende (antal/antal led) 105/112 Byg aksled cf. nikkende (antal/antal led) 
Hordeum vulgare aksled cf. opret (antal/antal led) 21/39 Byg aksled cf. opret (antal/antal led) 
Hordeum vulgare aksled (antal/antal led) 256/268 Byg aksled (antal/antal led) 
Linum usitatissimum 39 + 46 Dyrket hør 
Linum usitatissimum frø med kapsel 18 Dyrket hør frø med kapsel 
Linum usitatissimum kapselfragment 124 Dyrket hør kapselfragment 
cf. Linum usitatissimum blomsterbase 251 cf. Dyrket hør blomsterbase 
      

Carex sp. 7 Star 
Chenopodium sp. 3 Gåsefod 
Fallopia convolvulus 5 Snerle-pileurt 
Galeopsis sp. 1 Hanekro 
Persicaria lapathifolia/maculosa 4 Bleg/Fersken-pileurt 
Poaceae 7 Græsfamilien 
Polygonaceae 1 Syre-familien 
Ranunculus sp. 2 Ranunkel 
Rubus sp. 2 Klynger  
Rumex acetosella 5 Rødknæ 
Rumex sp. 3 Skræppe 
Scleranthus sp. 2 Knavel 
Spergula arvensis 33 Almindelig spergel 
      

Indet 33 Ubestemmelig 
      

Forkullet muse-ekskrement 10 Forkullet muse-ekskrement 
Opvarmet deformeret organisk materiale 39 Opvarmet deformeret organisk materiale 
Rod 21 Rod 
Trækul Xx Trækul 

Bemærkninger 

Prøven består 
fortrinsvis af 
hørstængelfragmenter, 
men også enkelte 
andre stængler, kviste 
og trækul. Der findes 
yderligere en lille 
fundkasse med 
hørstængler i 
"bundter", som ikke 
gennemses for at 
bevare "bundterne" Bemærkninger 

 
 
  
 

Tabel 4. Den arkæobotaniske analyse af prøven x747 fra SBM 1383, Firgårde. Trækul 
vurderes subjektivt med 1-5 X’er. x=meget lidt trækul og xxxxx=rigtig meget trækul 
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Det er nok mere sandsynligt, at der i virkeligheden er spor efter to begivenheder, der er 
blandet sammen i anlægget. Hør-delen kan enten stamme fra tekstil-hør, der er knevlet, og 
hvor der har været et uheld i forbindelse med tørringen af hør-stænglerne, så de og de 
andre hør-dele er blevet forkullet. Eller der kan være tale om affald fra olie-hør, hvor frøene 
er frasorteret og stænglerne kasseret. I givet fald vil kornrensningsaffaldet sandsynligvis 
også blot være affald, der er blevet deponeret i anlægget i forbindelse med kasseringen. 
 
Slaggegrubeovn/rester fra jernudvinding – x1235, A11730 
Slaggegrubeovnen er 14C-dateret til 129-413 AD (95,4% sandsynlighed). Anlægget har 
sandsynligvis været brugt i forbindelse med jernudvinding. 
Prøven er i høj grad domineret af aksled fra henholdsvis byg (Hordeum vulgare) og ikke 
nærmere bestemt korn (Cerealia indet.), mens kornkerner og ukrudtsfrø begge udgør en 
mindre, men nogenlunde lige stor andel (figur 5; tabel 5). Ligeledes er der observeret 
mulige strå i prøven. 
Når der ses nærmere på makrofossilerne, kan det ses, at det er byg og i høj grad aksled fra 
byg, der kendetegner prøven, mens rug- (Secale cereale ssp. cereale) og havrekerner (Avena 
sp.) kun udgør en meget lille andel (figur 6; tabel 5). De sidste to sorter skal dermed  

  

 

Figur 5. Forholdet mellem korn, 
aksled og frø i x1235 (se desuden 
under metode) 
 

 

Figur 6. Forholdet 
mellem de 
forskellige 
kornsorter og -
aksled i x1235 (se 
desuden under 
metode) 
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x-nr. 1235 x-nr. 
A-nr. 11730 A-nr. 
K-nr.   K-nr. 
Floteret (ml) 10 Floteret (ml) 
Oprindelig jordprøve (liter) 5 Oprindelig jordprøve (liter) 
      

Avena sp. 5 Havre 
Avena sp. "nål" fragment 2 Havre "nål" fragment 
Cerealia indet 8 Korn 
Cerealia indet (fragment) 73 Korn (fragment) 
Cerealia indet aksled (antal/antal led) 27/27 Korn aksled (antal/antal led) 
Hordeum vulgare var. Nudum 1 Nøgen byg 
Hordeum vulgare var. Vulgare 15 Avnklædt byg 
Hordeum vulgare 28 Byg 
Hordeum vulgare aksled (antal/antal led) 135/142 Byg aksled (antal/antal led) 
Secale cereale ssp. cereale 14 Rug 
      

Carex sp. 1 Star 
Chenopodium album 6 Hvidmelet gåsefod 
Chenopodium sp. 40 Gåsefod 
Euphorbia helioscopia 1 Skærm-vortemælk 
Persicaria lapathifolia/maculosa 7 Bleg/Fersken-pileurt 
Poaceae 14 Græsfamilien 
Raphanus raphanistrum (kapsel) 1 Almindelig kiddike (kapsel) 
Rumex sp. 1 Skræppe 
Spergula arvensis 8 Almindelig spergel 
Veronica sp. 1 Ærenpris 
      

Indet 14 Ubestemmelig 
      

Mineralsk slagge 2 Mineralsk slagge 
Opvarmet deformeret organisk materiale 2 Opvarmet deformeret organisk materiale 
Rod 5 Rod 
cf. Strå 24 cf. Strå 
Trækul xxx Trækul 
Bemærkninger   Bemærkninger 

sandsynligvis betragtes som en form for ukrudt i bygafgrøder enten i form af forurening i 
såsæden eller som afspejling af tidligere afgrøder på marken. I den forbindelse skal det 
nævnes, at det ikke er muligt at se, om havrekernerne stammer fra ukrudtsarten flyvehavre 
eller dyrket havre, da disse kun kan adskilles, hvis der er velbevarede avner på kernerne 
(Jacoment et coll. 2006). Både rug og havre kendes som dyrkede afgrøder i yngre romersk 
jernalder (Robinson 1994; Robinson et al. 2009). Byggen er avnklædt byg (Hordeum vulgare 
var. vulgare), hvilket er den bygsort, der generelt dyrkes i perioden fremfor nøgen byg 
(Jensen og Andreasen 2011; Robinson 1994; Robinson et al. 2009).  
De ukrudtsfrø, der kan bestemmes nærmere, stammer alle fra typiske markukrudtsarter 
som hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), gåsefod (Chenopodium sp.), skærm-
vortemælk (Euphorbia helioscopia), bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), 
almindelig kiddike (Raphanus raphaistrum) og almindelig spergel (Spergula arvensis). 
Dermed skal ukrudtsfrøene sandsynligvis knyttes til den indhøstede afgrøde.  

Tabel 5. Den arkæobotaniske analyse af prøven x1235 fra SBM 1383, Firgårde. 
Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 X’er. x=meget lidt trækul og xxxxx=rigtig 
meget trækul 
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Sammensætningen af makrofossilerne i prøven fra jernudvindingsanlægget antyder, at der 
kan være tale om affaldet fra en tærsket avnklædt bygafgrøde. Denne tolkning skyldes, at 
det er aksled og ikke kornkerner, som er dominerende i prøven, ligesom der er fundet 
mulige strå. Hvis der havde været tale om korn, der var taget direkte fra marken, som det 
f.eks. kendes fra Drengsted og Snorup (Mikkelsen 2003), så burde andelen af aksled og 
kornkerner være nogenlunde ens. Desuden er det også sandsynligt, at der ville være flere 
ukrudtsfrø i prøven. 
Ud fra tolkningen af anlægget har tærskeaffaldet fra bygafgrøden sandsynligvis været brugt 
som en prop i forbindelse med jernudvindingen. Fra andre samtidige lokaliteter vides det, 
at der i slaggegrubeovnen kan anvendes mange forskellige materiale som prop. Fra 
Drengsted og Snorup er det mest almindelige, at der er blevet trukket afgrøder op ude på 
marken til brug som prop, men fra Snorup kendes også et tilfælde, hvor der er blevet brugt 
tærskeaffald (Mikkelsen 1993). På Herning-egnen kendes eksempler på, at der er brugt 
mange andre materiale som f.eks. lyng og træ (Andreasen 2012, 2014). Her er der også 
antydninger af, at der kan være brugt tærskeaffald som prop, selvom makrofossilerne også 
kan tolkes anderledes (Andreasen 2016). Samlet set virker det som om, at mange 
forskellige plantematerialer har været anvendt som prop i slaggegrubeovnene, men det er 
tilsyneladende ikke så ofte, at der blev brugt tærskeaffald, som det muligvis ses i anlægget 
fra Firgårde. 
 
Langhus K208 
K208 er et treskibet langhus med seks sæt tagstolpehuller, to modsatstillede indgange, 
ildsted i vestenden og kulturlag i østenden (figur 7). I huset er fundet en større mængde 
arkæologiske fund, bl.a. kværnsten, mortersten, knusesten og keramik. Huset er 14C-dateret 
til 26-317 AD (95,4% sandsynlighed). Fra husets anlæg er der analyseret 17 arkæobotaniske 
prøver, hvoraf de 11 er fra det østlige kulturlag, mens de øvrige stammer fra 
tagstolpehuller. Prøverne dækker ikke hele langhuset, men er fordelt i den nordøstlige og 
sydlige midterdel. 

 

Figur 7. Oversigt over langhus K208 
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Prøverne i husets nordøstlige del er dominerede af forskellige ukrudtsfrø, mens korn og 
indsamlede arter stort set kun forekommer i prøverne fra kulturlaget2, og her kun i mindre 
mængder (figur 8). Den ene prøve i den sydlige midterdel umiddelbart vest for den sydlige 
indgang og i nærheden af ildstedet er domineret af kornkerner, selvom ukrudtsfrø også 
udgør en forholdsvis stor andel. De øvrige prøver i denne del af huset indeholder fortrinsvis 
ukrudtsfrø, mens kun den ene indeholder en mindre andel kornkerner samt indsamlede 
arter. 
I forhold til de indsamlede arter så udgøres de i alle tre tilfælde af et enkelt skalfragment 
fra hasselnød (Corylus avellana)(tabel 6, bilag 1). Det er dermed meget vanskeligt at afgøre, 
om fragmenterne er spor efter indsamling i forbindelse med huset, eller om der kan være 
tale om ældre indblanding. Indsamling af hasselnødder til mad kendes fra alle perioder i 
forhistorien, så de kan meget vel høre til husets planteøkonomi. I forbindelse med 
indsamling bør nævnes, at der i flere af prøverne fra kulturlaget blev observeret uforkullede 
frø fra hyld (tabel 6, bilag 1). Hvorvidt de stammer fra husets brugsperiode eller er en yngre 
indblanding, kan være vanskeligt at afgøre, medmindre de bliver 14C-dateret. Uforkullede 
frø vil som regel rådne bort efter forholdsvis kort tid, medmindre der er tale om særlige 
forhold som anaerobe forhold eller mineralisering, men der kendes eksempler på at 
uforkullede hyldefrø kan overleve i endog meget lang tid (Henriksen & Harild 2005). 
Det er en smule overraskende, at størsteparten af kornkernerne i huset udgøres af havre. 
Det kan ikke ud fra kernerne afgøres (se x1235), om der er tale om ukrudtsarten flyvehavre 

 
2 På figur 8 og 9 er alle 11 prøver fra kulturlaget slået sammen, men de kan ses individuelt i tabel 6 

 

Figur 8. Fordelingen af korn, indsamlede arter og frø i langhus K208 (se desuden under 
metode samt note 2) 
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eller dyrket havre, men ud fra mængden og at det er den dominerende sort, må det 
formodes, at der er tale om dyrket havre. Denne kendes fra andre samtidige lokaliteter som 
dyrket afgrøde (Robinson 1994; Robinson et al. 2009). 
Foruden havre er der også identificeret rug, emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. 
dicoccon/aestivum ssp. spelta)3 og byg som mulige afgrøder (figur 9; tabel 6, bilag 1). Det er 
dog kun byg, der forekommer i større mængder. I de fleste tilfælde kan bygkernerne 
identificeres som avnklædt byg, og i og med at avnerne i flere tilfælde er bevaret, er det 
muligt at definere den avnklædte byg som den nikkende variant. 
De ukrudtsfrø i prøverne, der kunne identificeres til art, stammer alle fra planter, der kan 
betegnes som typiske markukrudtsarter. Der er tale om hvidmelet gåsefod, gåsefod, snerle-
pileurt (Fallopia convolvulus), bleg/fersken-pileurt, vej-pileurt (Polygonum aviculare), 
rødknæ (Rumex acetosella) og almindelig spergel (tabel 6, bilag 1). Enkelte af frøene 
afspejler muligvis mere våde miljøer, som star (Carex sp.) og vandaks (Potamogeton sp.), 
men om star blot afspejler mere våde områder i den dyrkede mark eller som decideret 
engplante, kan ikke afklares. 
I hus K208 er der også observeret store mængder varmedeformeret organiske materiale, 
som i særlig høj grad findes i prøverne fra kulturlaget, men som findes udbredt i samtlige 
prøver (tabel 6). Dette materiale viser, at der har været forholdsvis høje temperaturer i 
forbindelse med det organiske materiale i huset. I og med at det findes i samtlige prøver i 

 
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 ikke forsøgt 
at identificere dem nærmere  
 

 

Figur 9. Fordelingen af de forskellige kornsorter i langhus K208 (se desuden under metode 
samt note 2) 



   

15 
 

huset, kan det antyde, at huset er brændt, hvilket også fundet af rødbrændt ler i to af 
prøverne samt en forholdsvis høj mængde trækul i flere af prøverne peger på. Om der er 
tale om et uheld eller en bevist påsat brand, hvor man i forbindelse med opgivelsen af 
huset og fjernelsen af det, har afbrændt det, kan dog ikke konkluderes. Den høje mængde 
af varmedeformeret organisk materiale i prøverne fra kulturlaget i forhold til prøverne fra 
den sydlige midterdel kan antyde, at der i denne del har foregået aktiviteter, der har givet 
varmepåvirkning inden nedbrændingen af huset. Det kan dog også blot skyldes at der har 
været en højere varmepåvirkning i denne del, eller at der har været omstændigheder, der 
har gjort, at mere materiale er blevet påvirket i kulturlaget under branden. 
Samlet set tyder det forkullede og varmepåvirkede materiale i huset på, at der er tale om 
en (intentionel) brandtomt. Den forholdsvis høje mængde kornkerner i form af havre og 
nikkende avnklædt byg i husets sydlige midterdel i forholdsvis tæt tilknytning af ildstedet 
indikerer, at der her har været oplagret eller arbejdet med disse afgrøder. Andelen af 
ukrudtsfrø viser, at kornet endnu ikke har været helt færdigrenset, men etnografiske 
studier viser, at denne sidste håndrensning ofte fandt sted i forbindelse med selve 
madlavningen (Hillman 1984), så det kan også være tilfældet her. De mere 
ukrudtsfrøholdige prøver i samme del af huset kunne dermed være frasorterede frø, der er 
blevet kasseret eller oplagret til eventuel senere brug. 
De meget ukrudtsholdige prøver i kulturlaget og stolpehullerne i husets nordøstlige del 
peger i retning af, at der i dette område har foregået aktiviteter, som måske skal knyttes til 
kornrensningsaffaldet. Det kan enten være, at det var i dette område, at rensningen fandt 
sted, at der har været lagre af affaldet, der eventuelt senere kunne bruges som mad/foder, 
eller at kornrensningsaffaldet, som sandsynligvis har inkluderet strå og aksdele, der er 
brændt helt væk, har været brugt som strøelse i denne del af huset. Det kan også forklare, 
hvorfor der er opstået et kulturlag i denne del af huset. Om den eventuelle strøelse så skal 
ses som et udtryk for en stald eller en anden aktivitet, kan ikke konkluderes. 
 
Økonomibygning K214 
K214 er tolket som en økonomibygning med fire sæt tagstolpehuller (figur 10) og ligger i 
det område, hvor der formodentlige har foregået en tekstilproduktion. Huset er 
arkæologisk dateret til ældre romersk jernalder. Fra huset er der analyseret tre 
arkæobotaniske prøver. K214 overlapper delvist med økonomibygning K213. Fra disse to 
økonomibygninger er der fundet fem kværnsten samt keramik. 
Mængden af forkullede korn og frø i prøverne fra huset er forholdsvis lille, så tolkningerne 
bør tages med et vist forbehold. Der ser dog ud til at være nogle umiddelbare forskelle 
mellem de tre prøver. En prøve er domineret af kornkerner fortrinsvis af byg og til dels rug 
samt en mindre mængde ukrudtsfrø. En anden prøve er domineret af ukrudtsfrø, men 
indeholder også en mindre mængde oliefrø i form af hør, et skalfragment fra hasselnød  
samt få kornkerner/-fragmenter fra byg, rug og brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum 
ssp. aestivum/turgidum ssp. durum)4. Den sidste  

 
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) 
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Figur 10. Økonomibygning K214 

 

Figur 11. Fordelingen af korn, oliefrø, indsamlede arter og frø i økonomibygning K214 (se 
desuden under metode) 

 

Figur 12. Fordelingen af de forskellige kornsorter i økonomibygning K214 (se desuden under 
metode) 
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x-nr. 950 951 952 x-nr. 
A-nr. 9771 9761 9762 A-nr. 
K-nr. 214 214 214 K-nr. 
Floteret (ml) 30 30 25 Floteret (ml) 
Oprindelig jordprøve 
(liter) 4,5 5 4 Oprindelig jordprøve (liter) 
          

Avena sp.   1   Havre 
Cerealia indet 7 6   Korn 
Cerealia indet 
(fragment) 40 27 6 Korn (fragment) 
Hordeum vulgare var. 
nudum   1   Nøgen byg 
Hordeum vulgare var. 
vulgare 6 2   Avnklædt byg 
Hordeum vulgare 42 19 1 Byg 
Linum usitatissimum   1+4f 1 Dyrket hør 
Secale cereale ssp. 
cereale 9 2 2 Rug 
Secale cereale ssp. 
cereale (spiret) 1     Rug (spiret) 
Triticum 
aestivum/durum     1 Brødhvede/Durumhvede 
Triticum 
dicoccon/spelta 1 7   Emmer/Spelt 
          

Corylus avellana 
skalfragment   1 1 Hasselnød skalfragment 
          

Carex sp. 1   2 Star 
Chenopodium album 1 1 1 Hvidmelet gåsefod 
Chenopodium sp. 1     Gåsefod 
Fabaceae 1     Ærteblomst-familien 
Fallopia convolvulus   1   Snerle-pileurt 
Galeopsis sp.   1   Hanekro 
Galium sp.   1   Snerre 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa   2 2 Bleg/Fersken-pileurt 
Plantago lanceolata 1     Lancet-vejbred 
Poaceae 4 8 3 Græsfamilien 
Polygonum aviculare       Vej-pileurt 
Rumex acetosella     2 Rødknæ 
Scleranthus sp.   1   Knavel 
Spergula arvensis 2 6 3 Almindelig spergel 
          

Indet 3 17 7 Ubestemmelig 
Opvarmet deformeret 
organisk materiale   1   

Opvarmet deformeret 
organisk materiale 

Rod   2   Rod 
Rodknold     1 Rodknold 
cf. Strå 6 2   cf. Strå 
Trækul       Trækul 

Bemærkninger   

Få 
Ericaceae-
kviste   Bemærkninger 

 
Tabel 7. Den arkæobotaniske analyse af prøverne fra K214 fra SBM 1383, 
Firgårde. Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 X’er. x=meget lidt trækul og 
xxxxx=rigtig meget trækul 
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prøver indeholder godt 50 % kornkerner i form af fortrinsvis byg og hvede i form af 
emmer/spelt samt to kerner fra rug og en fra havre. Desuden indeholder prøven knap 50% 
ukrudtsfrø samt et frø og fire fragmenter af hør og et fragment af hasselnøddeskal (figur 11 
og 12; tabel 7). 
Prøverne er altså dominerede af byg hovedsageligt i form af avnklædt byg, men der 
forekommer også en enkelt kerne fra nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum). Rug og 
emmer/spelt optræder i så procentmæssige stort antal, at det er muligt, at disse sorter 
også har været dyrket i tilknytning til huset (figur 12; tabel 7). Derimod bør enkeltkernerne 
af havre, nøgen byg og brødhvede/durumhvede nok betragtes som en form for ukrudt eller 
tilfældig indblanding. 
Om de få frø fra hør afspejler en afgrøde, der har været opbevaret i huset, er vanskeligt at 
afgøre. To frø og nogle fragmenter virker ikke af meget, men problemet med hørfrø og 
andre olieholdige frø er, at de har meget svært ved at bevares ved varmepåvirkning (Wilson 
1984). Dermed er det muligt, at de få hørfrø og -fragmenter rent faktisk afspejler den 
allersidste rest efter en hørafgrøde, men det er dog også muligt, at der blot er tale om et 
tilfældigt indslag. 
Også i dette hus afspejler ukrudtsfrøene fortrinsvis typiske markukrudtsarter som 
hvidmelet gåsefod, gåsefod, snerle-pileurt, bleg/fersken-pileurt, rødknæ og almindelig 
spergel (tabel 7), men der er også fundet ét frø fra lancet-vejbred (Plantago lanceolata). 
Denne art bliver ofte betragtet som en art, der typisk vokser, hvor der er et græsningstryk, 
så den ses som indikator på f.eks. hø. Forsøg har dog vist, at planten også vokser udmærket 
på marker, der dyrkes på jernaldermanér (Henriksen 1996). Alt i alt ser det dermed ud til, at 
ukrudtsfrøene fortrinsvis kan knyttes til de indhøstede afgrøder. 
Med forbehold for det nævnte forholdsvis lave antal makrofossiler i prøverne, ser det 
dermed ud til, at der har været oplagret forskellige afgrøder i forskellige stadier i 
økonomibygning K214. Prøven, der er domineret af korn i form af byg og rug, kan afspejle 
delvist renset avnklædt byg og rug, som er oplagret. Det samme gør sig muligvis gældende 
for den prøve, hvor ukrudtsfrø udgør knap 50 %, idet der i denne prøve er tale om avnklædt 
byg, emmer/spelt samt muligvis hør. Emmer/spelt tilhører de såkaldte dækkede 
hvedesorter, der som hovedregel bliver oplagret som småaks (Hillman 1984), hvilket 
medfører en ringere grad af rensning inden oplagring. Den sidste prøve kan muligvis 
afspejle oplagret kornrensningsaffald, men denne tolkning er meget usikker på grund af 
antallet af makrofossiler. 
 
Økonomibygning K223 
K223 er tolket som en økonomibygning med fire sæt tagstolpehuller (figur 13) og ligger i 
det såkaldte lagerområde, hvor der findes en større samling af økonomibygninger. 
Bygningen er arkæologisk dateret til ældre romersk jernalder. Fra huset er tre prøver 
arkæobotanisk analyseret. 
Der er tydeligt forskel på konstruktionens tre prøver, idet to af prøverne kun indeholder 
ganske få makrofossiler, mens den tredje indeholder en forholdsvis stor mængde (figur 14; 
tabel 8). Idet mængden af trækul i de to makrofossilfattige prøver og mængden af 
varmedeformeret organisk materiale er lav i alle tre prøver, kunne det muligvis antyde, at 
der her ikke er tale om en brandtomt, men at varme-/ildpåvirkningen kun har fundet sted i 
husets vestende, hvor prøven med mange makrofossiler findes. Hvilket betyder, at der  
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Figur 13. 
Økonomibygning K223 

 

Figur 14. Fordelingen af korn, aksled/avnbaser, oliefrø, og frø i økonomibygning K223 (se 
desuden under metode) 
 

 

Figur 15. Fordelingen af de forskellige kornsorter i økonomibygning K223 (se desuden under 
metode) 
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enten har været en varmekilde/ildsted i denne del af huset, eller at kun denne del af huset 
har været påvirket af en eventuel brand. Hvis det kun er i den ene del af huset, at der har 
været optimale forhold for korn og frø mm. for at blive bevaret i forbindelse med 
forkulningen, så er det svært at tolke huset i forhold til plantehåndteringen, da det i givet 
fald er et fragmentarisk billede, der ses. Ikke desto mindre kan der dog ses nærmere på 
hvilke arter, der i hvert fald kan knyttes til huset. 
I det følgende vil der fortrinsvis blive fokuseret på den makrofossilrige prøve fra huset 
vestende, x1200, så medmindre andet er nævnt eksplicit, er det x1200, der behandles. 
Aksled og avnbaser fra byg, rug og hvede udgør næsten 50 % af makrofossilerne i x1200, 
mens forskellige ukrudtsfrø udgør broderparten af de øvrige makrofossiler. Kornkerner 
udgør mindre end 25%, mens oliefrø kun er repræsenteret ved tre frø fra sæddodder 
(Camelina sativa) og fire hørfrø (figur 14; tabel 8). Rug er den dominerende kornsort, både 
blandt kernerne og aksledene (figur 15; tabel 8). Også byg er til stede i prøven, 
hovedsageligt som kerner, hvoraf hovedparten kunne identificeres som avnklædt byg, 
mens kun to blev identificeret som nøgen byg (tabel 8). Hvede er til stede i form af 
kernerne fra både brødhvede/durumhvede og emmer/spelt. Hvedeaksleddene viser 
tydeligt, at der er tale om brødhvede (Triticum aestivum ssp. aestivum) fremfor 
durumhvede, mens kun én hvedeavnbase kunne identificeres som emmer (Triticum 
turgidum ssp. dicoccon), hvilket betyder, at det ikke kan afgøres, om emmer/spelt-kernerne 
tilhører den ene eller den anden sort. Det kan dog konstateres, at der findes emmer i 
prøven. Hveden er ligesom rug bedst repræsenteret ved aksled/avnbaser fremfor kerner 
(figur 15; tabel 8). 
De nærmere identificerede ukrudtsfrø stammer næsten alle fra typiske markukrudtsarter i 
form af hvidmelet gåsefod, gåsefod, snerle-pileurt, bleg/fersken-pileurt, rødknæ og 
almindelig spergel. Desuden findes ét frø fra lancet-vejbred, som både kan indikere eng, 
men også dyrket mark (tabel 8). Dermed kan frøene sandsynligvis endnu engang knyttes 
sammen med de indhøstede afgrøder. 
På grund af dominansen af aksled/avnbaser og den store mængde ukrudtsfrø, så antyder 
sammensætningen af makrofossilerne, at der er tale om affaldet fra rensning af afgrøder – i 
dette tilfælde formodentligt fortrinsvis rug samt muligvis avnklædt byg, brødhvede, emmer 
og hør/sæddodder. Det er muligt, at enkelte eller flere af de sidste kan være en form for 
ukrudtsindslag i en af de andre afgrøder. Ukrudtsfrøene har sandsynligvis vokset på 
markerne og er blevet indhøstet sammen med afgrøder. I forbindelse med kornrensningen 
bliver de uønskede dele af kornet samt ukrudtsfrø renset væk fra selve kornkernerne, og 
disse uønskede dele betegnes kornrensningsaffald. Om der har været tale om affald i 
ordets moderne betydning, er dog langt fra sikkert, da dette produkt godt kan have udgjort 
en ressource enten som nødkost, dyrefoder, gulvstrøelse, brændsel osv. At der findes 
kornrensningsaffald i den sydvestlige del af huset kunne antyde, at der har foregået en 
aktivitet i forbindelse med det i denne del af huset. Denne aktivitet kan være, at selve 
kornrensningen er foregået i dette område, at affaldet har været håndteret eller oplagret i 
dette område, eller at der har været en aktivitet, der har involveret afbrænding af affaldet. 
Den lave mængde makrofossiler i husets øvrige to prøver ser umiddelbart ud til at antyde, 
at der ikke er tale om gulvstrøelse, men dette er uklart, da det er usikkert, om 
bevaringsmulighederne for makrofossiler har været ens i hele huset, samt at der ikke er 
udtaget prøver til arkæobotanisk analyse i de nærmeste stolpehuller i huset. 
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x-nr. 1189 1200 1201 x-nr. 
A-nr. 10821 10819 10826 A-nr. 
K-nr. 223 223 223 K-nr. 
Floteret (ml) 10 200 5 Floteret (ml) 
Oprindelig jordprøve (liter) 3 4 3 Oprindelig jordprøve (liter) 
          

Avena sp.   4   Havre 
Avena sp. "nål" fragment   27   Havre "nål" fragment 
Cerealia indet   17   Korn 
Cerealia indet (fragment) 2 16   Korn (fragment) 
Cerealia indet aksled 
(antal/antal led)   133/137   Korn aksled (antal/antal led) 
Camelina sativa   3   Sæddodder 
Hordeum vulgare var. nudum   2   Nøgen byg 
Hordeum vulgare var. vulgare 1 25   Avnklædt byg 
Hordeum vulgare 1 4   Byg 
Hordeum vulgare aksled 
(antal/antal led) 1/1 17/19   Byg aksled (antal/antal led) 
Linum usitatissimum   4   Dyrket hør 
Secale cereale ssp. cereale 1 60   Rug 
Secale cereale ssp. cereale 
aksled (antal/antal led)   141/147   Rug aksled (antal/antal led) 
Triticum aestivum/durum   14   Brødhvede/Durumhvede 
Triticum aestivum ssp. aestivum 
aksled (antal/antal led)   12/12   

Brødhvede aksled 
(antal/antal led) 

Triticum dicoccon/spelta   9   Emmer/Spelt 
Triticum turgidum ssp. dicoccon 
avnbase (antal/=antal kerner)   1/1   

Emmer avnbase 
(antal/=antal kerner) 

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

Hvede avnbase 
(antal/=antal kerner) 

Triticum sp. aksled (antal/antal 
led)   5/5   

Hvede aksled (antal/antal 
led) 

          

Asteraceae   9   Kurvblomst-familien 
Bromus sp.   43   Hejre 
Carex sp.   2   Star 
Chenopodium album   3   Hvidmelet gåsefod 
Chenopodium sp. 1 10   Gåsefod 
Fabaceae   1   Ærteblomst-familien 
Fallopia convolvulus   3   Snerle-pileurt 
Persicaria lapathifolia/maculosa   6   Bleg/Fersken-pileurt 
Plantago lanceolata   1   Lancet-vejbred 
Poaceae 4 86   Græsfamilien 
Rumex acetosella 1 6   Rødknæ 
Spergula arvensis 3 21   Almindelig spergel 
Trifolium sp.   1   Kløver 
cf. Trifolium sp. 1     cf. Kløver 
          

Indet 1 19 1 Ubestemmelig 
          

Opvarmet deformeret organisk 
materiale   1   

Opvarmet deformeret 
organisk materiale 

cf. Strå 1 3   cf. Strå 
Trækul Xx xxxx Xx Trækul 
Bemærkninger       Bemærkninger 

  
  Tabel 8. Den arkæobotaniske analyse af prøverne fra K223 fra SBM 1383, Firgårde. 

Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 X’er. x=meget lidt trækul og xxxxx=rigtig meget 
trækul 
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Økonomibygning K228 
K228 er tolket som en økonomibygning med fem sæt tagstolpehuller samt eventuelt nogle 
udskiftninger/støttestolper og en indgang i det nordvestlige hjørne (figur 16). Bygningen 
ligger i det såkaldte lagerområde, hvor der findes en større samling af økonomibygninger. 
Bygningen er 14C-dateret til 26-237 AD (95,4% sandsynlighed). Fra huset er tre prøver fra 
den østlige del arkæobotanisk analyseret. I huset blev bl.a. også fundet tre kværnsten og en 
mortersten. 
To af de tre prøver indeholder store mængder makrofossiler, mens den tredje kun 
indeholder en mindre mængde (figur 17; tabel 9). Prøverne er dominerede af ukrudtsfrø, 
hvor de nærmere identificerede fortrinsvis stammer fra typiske markukrudtsarter som 
hvidmelet gåsefod, gåsefod, almindelig hanespore (Echinochloa crus-galli), snerle-pileurt, 
bleg/fersken-pileurt, vej-pileurt, rødknæ, almindelig spergel og almindelig pengeurt (Thlaspi 
arvense)(tabel 9). Med hensyn til ukrudtsfrøene skal det bemærkes, at i den store sydlige 
prøve udgør frø fra almindelig spergel cirka halvdelen af ukrudtsfrø, mens det i den nordlige 
prøve er frø fra græs, gåsefod og rødknæ, der udgør hovedparten af ukrudtsfrøene. Alle fire 
arter vokser på dyrkede marker, men med deres forholdsvis høje andel af ukrudtsfrø er der 
også en mulighed for, at de skal ses som indsamlet føde/foder. 
Kornkerner, aksled og avnbaser udgør stort set resten af makrofossilerne, da oliefrø kun er 
til stede i form af ét hørfrø, tre frø fra sæddodder og tre frø fra mulig sæddodder (figur 17; 
tabel 9). 
Med hensyn til kornkernerne og aksled/avnbaser er byg i form af avnklædt byg den 
dominerende sort, men også rug forekommer i så store mængder, at denne sort 
sandsynligvis skal betragtes som dyrket. De få kerner og avnbaser fra havre, emmer/spelt 
og hvede skal snarere ses som en form for ukrudt i de øvrige afgrøder, muligvis fra tidligere 
afgrøder på lokaliteten (figur 18; tabel 9). I flere tilfælde var bygkernerne/-avnerne så 
velbevarede, at det var muligt at identificere dem som af den nikkende variant, ligesom de 
velbevarede kerner også gjorde det muligt at identificere bygen som 6-radet, idet 19 kerner 
kunne identificeres som lige, mens 50 var skæve. Ideelt set skal 1/3 af bygkernerne være 
lige, mens 2/3 skal være skæve, 

 

Figur 16. Økonomibygningerne K228 (rød) og K231 (gul) 



   

23 
 

  

 

Figur 17. Fordelingen af korn, 
aksled/avnbaser, oliefrø, og 
frø i økonomibygning K228 (se 
desuden under metode) 
 

 

Figur 18. Fordelingen 
af de forskellige 
kornsorter i 
økonomibygning K228 
(se desuden under 
metode) 
 

 

Figur 19. Skematisk 
fremstilling af 6-radet 
(venstre) og 2-radet 
(højre) byg (Jacomet et 
coll 2006). Den 6-radede 
byg har 3 kerner pr 
aksled, mens den 2-
radede har 1 kerne og to 
sterile avner pr aksled 
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x-nr. 1168 1194 1196 x-nr. 
A-nr. 10730 10799 10725 A-nr. 
K-nr. 228 228 228 K-nr. 
Floteret (ml) 45 85 15 Floteret (ml) 
Oprindelig jordprøve (liter) 3,5 4 ? Oprindelig jordprøve (liter) 
          

Avena sp. 1 1 1 Havre 
Avena sp. "nål" fragment   9   Havre "nål" fragment 
Cerealia indet 10 16   Korn 
Cerealia indet (fragment) 73 93 1 Korn (fragment) 
Cerealia indet aksled (antal/antal led) 7/9 41/41   Korn aksled (antal/antal led) 
Cerealia indet avne   4     
Camelina sativa 3     Sæddodder 
cf. Camelina sativa   3   cf. Sæddodder 
Hordeum vulgare var. nudum   2   Nøgen byg 
Hordeum vulgare var. vulgare 28 74 3 Avnklædt byg 
Hordeum vulgare var. vulgare (nikkende) 1 3   Avnklædt byg (nikkende) 
Hordeum vulgare var. vulgare, avne (nikkende)   5   Avnklædt byg avne (nikkende) 
Hordeum vulgare var. vulgare (lige) 19     Avnklædt byg (lige) 
Hordeum vulgare var. vulgare (skæv) 50     Avnklædt byg (skæv) 
Hordeum vulgare 61 103 4 Byg 
Hordeum vulgare aksled (antal/antal led) 3/4 17/17   Byg aksled (antal/antal led) 
Linum usitatissimum     1 Dyrket hør 
Secale cereale ssp. cereale 19 135 2 Rug 
Secale cereale ssp. cereale aksled (antal/antal led) 4/4 17/17   Rug aksled (antal/antal led) 
Triticum dicoccon/spelta 3 2 1 Emmer/Spelt 
Triticum sp. aksled (antal/antal led)   1/1   Hvede aksled (antal/antal led) 
          

Asteraceae 2 80   Kurvblomst-familien 
Bromus sp. 1 7+14f   Hejre 
Carex sp. 3 7+1f   Star 
Caryophyllaceae 2 7 1 Nellike-familien 
Chenopodium album 37 81   Hvidmelet gåsefod 
Chenopodium sp. 49 133 1 Gåsefod 
Echinochloa crus-galli 3 7+1f   Almindelig hanespore 
Fabaceae 1 12 2 Ærteblomst-familien 
Fallopia convolvulus 2 8   Snerle-pileurt 
Galeopsis sp.   2   Hanekro 
Persicaria lapathifolia/maculosa 14 16   Bleg/Fersken-pileurt 
Poaceae 67 370 1 Græsfamilien 
Polygonum aviculare 1 1   Vej-pileurt 
Ranunculus sp.   1   Ranunkel 
Rosaceae   1   Rosen-familien 
Rumex acetosella 13 198   Rødknæ 
Scleranthus sp.   4   Knavel 
Sorbus sp.   1     
Spergula arvensis 239 53 1 Almindelig spergel 
Thlaspi arvense 1 1   Almindelig pengeurt 
Trifolium sp. 2 51   Kløver 
Veronica sp.   2   Ærenpris 
          

Indet 32 106 1 Ubestemmelig 
          

Forkullet muse-ekskrement   4   Forkullet muse-ekskrement 
Mineralsk slagge 1 3   Mineralsk slagge 

Opvarmet deformeret organisk materiale 1 1 5 
Opvarmet deformeret organisk 
materiale 

Rod   40   Rod 
cf. Strå 18     cf. Strå 
cf. Strå/stængel   119     
Trækul xxxx Xxx xx Trækul 

Bemærkninger   

Enkelte bevarede uforkullede 
klid. Få forkullede Ericaceae-
kviste. Cf. 
Strå/stængelfragmenter + 
rødder kun udsorteret fra >1 
mm-fraktionerne   Bemærkninger 

 

Tabel 9. Den arkæobotaniske analyse af prøverne fra K228 fra SBM 1383, Firgårde. Trækul er subjektivt 
vurderet med 1-5 X’er. x=meget lidt trækul og xxxxx=rigtig meget trækul 
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hvis der er tale om den 6-radede variant. Dette er ikke helt tilfældet i x1168, men da der 
også er en del af kernerne, der ikke kunne bestemmes som enten lige eller skæve på grund 
af bevaringstilstanden, ligesom en del af de oprindelige kerner sandsynligvis ikke længere er 
til stede i prøven, kan det rent statistisk godt konkluderes, at der er tale om 6-radet byg. 
Hvis der havde været tale om den 2-radede variant, burde der kun være lige kerner til stede 
(figur 19). 
Endelig skal det nævnes, at der i de to makrofossilrige prøver også er fundet en del 
forkullede mulige strå, mulige strå/stængler og rødder samt enkelte forkullede muse-
ekskrementer. 
Sammensætningen af makrofossiler i de to fundrige prøver viser, at der sandsynligvis er tale 
om affald fra kornrensningsprocesserne, idet andelen af ukrudtsfrø er meget høj, ligesom 
der er en del aksled/avnbaser og mulige strå til stede. Andelen af kornkerner forekommer 
måske lidt høj til en sådan tolkning, men eksperimenter har vist, at aksled/avnbaser, strå 
mm. hurtigere brænder helt væk ved varmepåvirkning end kornkerner (Boardman & Jones 
1990), hvilket betyder, at det er muligt at andelen af aksled/avnbaser og mulige strå 
oprindeligt har været højere, hvilket kan ses af den høje mængde ukrudtsfrø. 
Om makrofossilerne så afspejler oplagrede produkter fra kornrensningsprocesserne, eller 
om der snarere er tale om, at kornrensningsaffaldet er blevet brugt som strøelse, er svært 
at svare entydigt på. Hvis der er tale om strøelse, er det spørgsmålet, om bygningen fortsat 
kan tolkes som en økonomibygning, eller om der snarere er tale om et 
langhus/beboelseshus. Strøelse kan lede tanken hen på stald, men der er ikke umiddelbart 
sikre spor efter hø i prøverne, hvilket ofte bruges i forbindelse med tolkning af 
staldområder. Strøelse kendes fra andre forhistoriske huse heriblandt fra det store langhus 
K1 fra Kongehøj II fra ældre bronzealder samt et vikingetidigt grubehus fra Tjæreborg 
(Andreasen 2008, 2011). En mere sikker tolkning af huset må dog desværre stå hen i det 
uvisse, da det ikke kan ses, hvad der er forgået af plantehåndtering i resten af huset. 
 
Økonomibygning K231 
K231 er tolket som en nord-syd-vendt økonomibygning med tre sæt tagstolpehuller samt 
en indgang mod nordvest (figur 16). Den ligger i det såkaldte lagerområde, hvor der findes 
en større samling af økonomibygninger. Bygningen er arkæologisk dateret til ældre romersk 
jernalder. Fra huset er tre prøver arkæobotanisk analyseret, og der blev bl.a. også fundet en 
kværnsten. 
Den nordlige prøve indeholder kun få makrofossiler i form af ganske få ukrudtsfrø, hvoraf 
det ene er fra almindelig spergel (figur 20; tabel 10). Til gengæld indeholder de to sydlige 
prøver større mængder makrofossiler. Den østlige prøver er domineret af kornkerner, mens 
den vestlige er domineret af ukrudtsfrø, og begge indeholder en forholdsvis stor procentdel 
frø fra almindelig spergel (figur 20; tabel 10).  
Netop den forholdsvis store andel af spergelfrø er meget interessant. Spergelfrø er 
olieholdige og kan spises, hvilket de også er blevet i nyere tid (Brøndegaard 1979), og flere 
fund fra ældre jernalder viser, at de er blevet indsamlet eller måske ligefrem dyrket i denne 
periode af forhistorien (Jessen 1933; Hatt 1943; Helbæk 1951). Spergel er dog også en 
forholdsvis hyppigt forekommende ukrudtsart i afgrøder, så det er også en mulighed i disse 
tilfælde, selvom det høje antal gør det mindre sandsynligt. 
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Blandt kornkernerne er rug den dominerende sort, men også byg udgør en høj andel. Til 
gengæld er der kun få kerner fra hvede i form af brødhvede/durumhvede og emmer/spelt 
samt havre til stede (figur 21; tabel 10). Langt hovedparten af de nærmere identificerede 
bygkerner stammer fra avnklædt byg, mens et fund af én bygkerne med bevaret avne 
antyder, at der er tale om den nikkende variant (tabel 10). 
De nærmere identificerbare ukrudtsfrø stammer hovedsageligt fra typiske 
markukrudtsarter som hvidmelet gåsefod, gåsefod, vild hør (Linum catharticum), 
bleg/fersken-pileurt, vej-pileurt, rødknæ, mulig agersennep (cf. Sinapis arvense) og som 
nævnt almindelig spergel. Igen ser det dermed ud til at hovedparten af ukrudtsfrøene skal 
knyttes sammen med kornet, som det sandsynligvis er indhøstet sammen med. 
Samlet set antyder makrofossilerne, at der har foregået en plantehåndtering i den sydlige 
del af K231. Det ser umiddelbart ud til, at der i denne del har været oplagret forskellige 
produkter af afgrøder med mere. Mod øst er der tilsyneladende et lager af avnklædt byg og 
rug, som har været delvist renset, mens der mod vest enten kan være tale om urensede 
afgrøder i form af rug samt muligvis byg, eller alternativt kornrensningsaffald eventuelt 
iblandet kornkerner. I begge prøver, men særligt i den i nærheden af den østlige stolpe ser 
det ud til, at der måske også har været et lager af frø fra almindelig spergel, der højst 
sandsynligt har været indsamlet. 
  

 

Figur 20. Fordelingen 
af korn, frø fra 
almindelig spergel og 
andre frø i 
økonomibygning 
K231 (se desuden 
under metode) 
 

 

Figur 21. 
Fordelingen af de 
forskellige 
kornsorter i 
økonomibygning 
K231 (se desuden 
under metode) 
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x-nr. 1169 1195 1199 x-nr. 
A-nr. 10764 10801 10766 A-nr. 
K-nr. 231 231 231 K-nr. 
Floteret (ml) 30 5 115 Floteret (ml) 
Oprindelig jordprøve (liter) 3 3 3 Oprindelig jordprøve (liter) 
          

Avena sp. 1     Havre 
Avena sp. "nål" fragment     2 Havre "nål" fragment 
Cerealia indet 23   8 Korn 
Cerealia indet (fragment) 149   25 Korn (fragment) 
Cerealia indet aksled 
(antal/antal led) 1/1   1/1 Korn aksled (antal/antal led) 
Hordeum vulgare var. nudum 2     Nøgen byg 
Hordeum vulgare var. vulgare 50   1 Avnklædt byg 
Hordeum vulgare var. vulgare 
(nikkende) 1     Avnklædt byg (nikkende) 
Hordeum vulgare 71   8 Byg 
Hordeum vulgare aksled 
(antal/antal led)     1/1 Byg aksled (antal/antal led) 
Secale cereale ssp. cereale 227   51 Rug 
Secale cereale ssp. cereale 
aksled (antal/antal led) 4/4     Rug aksled (antal/antal led) 
Triticum aestivum/durum 2     Brødhvede/Durumhvede 
Triticum dicoccon/spelta 2     Emmer/Spelt 
Triticum sp.     3 Hvede 
          

Asteraceae 4   1 Kurvblomst-familien 
Bromus sp. 2     Hejre 
Carex sp. 2 1 12 Star 
Caryophyllaceae 3     Nellike-familien 
Chenopodium album 2   2 Hvidmelet gåsefod 
Chenopodium sp. 11   5 Gåsefod 
Fabaceae   1   Ærteblomst-familien 
Linum catharticum     1   
Persicaria lapathifolia/maculosa 4   1 Bleg/Fersken-pileurt 
Plantago lanceolata   1   Lancet-vejbred 
Poaceae 29 2 34 Græsfamilien 
Polygonum aviculare     2 Vej-pileurt 
Rumex acetosella 14   36 Rødknæ 
Scleranthus sp.     1 Knavel 
cf. Sinapis arvense kapsel 1       
Spergula arvensis 106 1 23 Almindelig spergel 
Trifolium sp. 2   1 Kløver 
Veronica sp. 1   1 Ærenpris 
Viola sp.     1 Viol 
          

Indet 12 2 41 Ubestemmelig 
          

Opvarmet deformeret organisk 
materiale 5     

Opvarmet deformeret 
organisk materiale 

Rod     2 Rod 
cf. Strå 3   4 cf. Strå 
Trækul Xxxx xxx xxxx Trækul 

Bemærkninger 

Enkelte 
bevarede 
uforkullede 
klid 

Enkelte 
forkullede 
Ericaceae-
kviste 

Lidt bevaret 
uforkullet 
klid og 
rødbrændt 
ler Bemærkninger 

 
 
 
 
 

Tabel 10. Den arkæobotaniske analyse af prøverne fra K231 fra SBM 1383, 
Firgårde. Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 X’er. x=meget lidt trækul og 
xxxxx=rigtig meget trækul 
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Økonomibygning K237 
K223 er tolket som en nord-syd-vendt økonomibygning med fire sæt tagstolpehuller samt 
en indgang midt i huset mod vest (figur 22). Den ligger i det såkaldte lagerområde, hvor der 
findes en større samling af økonomibygninger. Bygningen er 14C-dateret til 29-239 AD 
(95,4% sandsynlighed). Fra husets nordlige del er tre prøver arkæobotanisk analyseret. Fra 
huset stammer desuden bl.a. en ligger fra en kværnsten og keramik. 
De to prøver med flest makrofossiler er begge dominerede af kornkerner, men både aksled 
og ukrudtsfrø udgør også forholdsvis høje andele. Den tredje prøve er domineret af 
ukrudtsfrø samt en forholdsvis høj andel aksled, mens kornkerner kun udgør en mindre 
andel (figur 23; tabel 11). Oliefrø findes kun i form af ét frø fra sæddodder i den ene prøve 
(tabel 11). 
Kornkernerne og -aksledene i den nordøstlige prøve er dominerede af havre, som i nogle få 
tilfælde kunne nærmere identificeres som dyrket havre (Avena sativa), da der er 
velbevarede avner. Desuden findes mindre mængder byg og rug i prøven (figur 24; tabel 
11). Den vestlige prøve er derimod domineret af byg, hvoraf en stor del kan identificeres 
som avnklædt byg, mens rug/rug-aksled og havre udgør en mindre andel af prøven. 
Ukrudtsfrøene stammer fortrinsvis fra typiske markukrudtsarter som hejre (Bromus sp.), 
hvidmelet gåsefod, gåsefod, bleg/fersken-pileurt, vej-pileurt, rødknæ og almindelig spergel 
(tabel 11), og det kan dermed sandsynligvis i høj grad knyttes sammen med det indhøstede 
korn. 
Sammensætningen af makrofossilerne i de to fundrige prøver antyder, at der har været 
oplagret afgrøder i den nordlige del af huset. Længst mod nord er der sandsynligvis tale om 
dyrket havre samt eventuelt byg og/eller rug, mens der i den anden prøver er avnklædt byg 
og eventuelt rug. Den forholdsvis store mængde aksled og markukrudtsfrø i prøverne viser, 
at der muligvis er tale om tærskede og delvist rensede afgrøder. I den tredje prøve er 
antallet af makrofossiler så lille, at en tolkning af sammensætningen ikke er mulig. 

  

 

Figur 22. Økonomibygning K237 
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Figur 23. Fordelingen 
af korn, aksled, 
oliefrø og frø i 
økonomibygning 
K237 (se desuden 
under metode) 
 

 

Figur 24. 
Fordelingen af de 
forskellige 
kornsorter i 
økonomibygning 
K237 (se desuden 
under metode) 
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x-nr. 1170 1177 1187 x-nr. 
A-nr. 10565 10512 10511 A-nr. 
K-nr. 237 237 237 K-nr. 
Floteret (ml) 25 15 15 Floteret (ml) 
Oprindelig jordprøve (liter) 2 5 4 Oprindelig jordprøve (liter) 
          

Avena sativa     11  Dyrket havre 
Avena sativa avne     6  Dyrket havre avne 
Avena sp. 1   165 Havre 
Avena sp. aksled     22   
Avena sp. "nål" fragment 2     Havre "nål" fragment 
Cerealia indet 6   8 Korn 
Cerealia indet (fragment) 42 3 28 Korn (fragment) 
Cerealia indet aksled 
(antal/antal led) 7/7     Korn aksled (antal/antal led) 
Cerealia indet avne     4 Korn avne  
Camelina sativa     1 Sæddodder 
Hordeum vulgare var. nudum 1     Nøgen byg 
Hordeum vulgare var. vulgare 44 1 3 Avnklædt byg 
Hordeum vulgare 26 1 3 Byg 
Secale cereale ssp. cereale 4   4 Rug 
Secale cereale ssp. cereale 
aksled (antal/antal led) 9/9 4/4   Rug aksled (antal/antal led) 
Triticum dicoccon/spelta   1   Emmer/Spelt 
          

Asteraceae 2   3 Kurvblomst-familien 
Bromus sp. 4   3 Hejre 
Carex sp. 1     Star 
Caryophyllaceae 1 2 1 Nellike-familien 
Chenopodium album 1   1 Hvidmelet gåsefod 
Chenopodium sp. 7   5 Gåsefod 
Galeopsis sp. 1     Hanekro 
Persicaria lapathifolia/maculosa     3 Bleg/Fersken-pileurt 
Poaceae 13 9 28 Græsfamilien 
Polygonum aviculare 1     Vej-pileurt 
Rumex acetosella 3 2 5 Rødknæ 
Scleranthus sp. 1     Knavel 
Spergula arvensis 20 5 9 Almindelig spergel 
Trifolium sp.   1   Kløver 
          

Indet 6 5 10 Ubestemmelig 
          

Forkullet muse-ekskrement 1     Forkullet muse-ekskrement 
Mineralsk slagge   1   Mineralsk slagge 
Rod     9 Rod 
cf. Strå 1   53 cf. Strå 
cf. Strå/stængel   1 20 Cf. Strå/stængel  
Trækul Xxx xx xxx Trækul 
Bemærkninger       Bemærkninger 

Langhus K262 
K262 er tolket som et treskibet langhus med modsatstillede indgange midt i huset, et 
ildsted samt en grube i østenden. Huset er en del af en gårdsenhed, der ligger lidt for sig 
selv i nærheden af et muligt hør-aktivitetsområde (figur 25). På grundlag af fire 14C-
dateringer er huset dateret til 101 BC – 110 AD (95,4% sandsynlighed). Fra huset er  
  

Tabel 11. Den arkæobotaniske analyse af prøverne fra K237 fra SBM 1383, Firgårde. 
Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 X’er. x=meget lidt trækul og xxxxx=rigtig meget 
trækul 
 



   

31 
 

 

 

Figur 25. Langhus K262 i gårdsenheden 

 

Figur 26. Fordelingen af korn, oliefrø, almindelig spergel og frø i langhus K262 (se 
desuden under metode) 
 

 

Figur 27. Fordelingen af de forskellige kornsorter i langhus K262 (se desuden under metode) 
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analyseret otte arkæobotaniske prøver, hvoraf de tre stammer fra gruben i husets østlige 
ende. I huset er  
der i forbindelse med udgravningen fundet en kværnsten, en glittesten, en del keramik, 
brændt ler og sintret materiale. 
Prøverne fra husets tagstolpehuller og ildsted indeholder kun forholdsvis få makrofossiler, 
mens prøverne fra husets østlige grube indeholder store mængder makrofossiler. Alle 
prøverne er helt dominerede af frø, mens korn kun er meget fåtalligt til stede i form af 
kerner fra havre, byg fortrinsvis i form af avnklædt byg og rug (figur 26 & 27; tabel 12, bilag 
1). 
I den ene prøve fra det nordøstligste stolpehul er hele 83% af makrofossilerne fra 
almindelig spergel, mens denne art udgør 30% i prøverne fra den østlige grube. Denne 
grube er til gengæld domineret af oliefrø, hvor langt hovedparten stammer fra dyrket hør, 
mens kun en meget lille andel er fra sæddodder (figur 26 & 28; tabel 12, bilag 1). Fra disse 
to prøver stammer de nærmere identificerede ukrudtsfrø fortrinsvis fra typiske 
markukrudtsarter som hvidmelet gåsefod, gåsefod, bleg/fersken-pilurt og rødknæ, men der 
er dog andre, som muligvis kan antyde mere våde forhold i form af star (Carex sp.) og 
vandaks (Potamogeton sp.)(tabel 12, bilag 1). 
Den meget høje mængde hørfrø i prøverne fra gruben viser, at denne art har været dyrket i 
forbindelse med huset, mens de forholdsvis få sæddodderfrø sandsynligvis skal betragtes 
som ukrudt i hør-afgrøde, da den historisk set hyppigt optræder som ukrudt netop i 
hørmarker. Almindelig spergel er også et typisk markukrudt, som kan optræde i hørmarker 
(Brøndegaard 1979), men den procentmæssige høje mængde i gruben samt det nordøstlige 
tagstolpehul kan også være udtryk for en bevist indsamling af disse frø. 
Spørgsmålet er, hvordan hør-afgrøden og spergelfrøene er blevet deponeret i henholdsvis 
stolpehullet og gruben? Mængden af trækul samt fund af rødbrændt ler og forholdsvis 
store mængder af henholdsvis mineralsk slagge og varmedeformeret organisk materiale ser 
ud til at pege i retning af, at huset kan betragtes som en brandtomt. Om der er tale om en 
uheldsbrandtomt eller en intentionel brandtomt, der er afbrændt efter, at huset blev 
opgivet, kan ikke umiddelbart afgøres. Hvis der er tale om en brandtomt, er det sandsynligt, 
at makrofossilerne i stolpehullerne afspejler plantemateriale, der har været deponeret i 
nærheden af stolpehullerne før branden. Det vil sige, at der højst sandsynligt har været et  

 

Figur 28. Fordelingen af frø fra hør, sæddodder og almindelig spergel i langhus K262 
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lager af spergelfrø, der enten har været indsamlet eller frasorteret den oprindelige afgrøde 
i nærheden af stolpehullet. Frøene i gruben kan også stamme fra plantemateriale, der var 
deponeret i nærheden af gruben, hvis den stod åben, men det er måske mere sandsynligt, 
at frøene oprindeligt har været deponeret i gruben i dens brugstid. Hvilket måske også 
antydes af, at x1766 fra gruben består af én stor klump hørfrø. Dermed er der højst 
sandsynligt tale om et lager af hør. Der kan enten være tale om et lager af hørfrø, som må 
betragtes enten som såsæd eller til madlavningen, eller der kan måske være tale om et 
lager af hørstængler. Imod den sidste tolkning taler dog, at der ikke blev erkendt stængler 
af nogen art i prøverne fra gruben. For selvom stængler brænder hurtigere helt væk end 
f.eks. kornkerner, så er de olieholdige frø fra f.eks. hør også sarte i den forbindelse 
(Boardman & Jones 1990; Wilson 1984), så det virker ikke sandsynligt, at hørfrøene er 
velbevarede, mens eventuelle stængler skulle være brændt væk. De øvrige frø i prøverne 
fra gruben skal sandsynligvis betragtes som almindeligt markukrudt eller muligvis for 
spergels vedkomne resten efter et andet lager, mens kornkernerne enten kan være en form 
for ukrudtsindslag i hørmarken eller som senere indblanding – måske i forbindelse med 
deponeringen. 
Den store mængde hør og spergel i hus K262 viser, at dette hus er noget særligt. Om der i 
andre dele af huset har været lagre af kornafgrøder, kan desværre ikke be- eller afkræftes, 
da der ikke kan foretages arkæobotaniske analyse i alle dele af huset. 
 
Økonomibygning K367 
Hus K367 er tolket som en staklade eller en fire-stolpe bygning (figur 29). Den ligger i det 
såkaldte lagerområde, hvor der findes en større samling af økonomibygninger. Bygningen 
er arkæologisk dateret til ældre romersk jernalder. Fra bygningen er tre prøver 
arkæobotanisk analyseret, og der blev bl.a. også fundet en kværnsten. 
Alle tre prøver er dominerede af olieholdige frø, hvor det særligt er sæddodder, der er 
fremtrædende, mens hørfrø og frø fra spergel kun i den ene prøve optræder i forholdsvist 
stort antal og kun er fåtalligt til stede i de øvrige to prøver (figur 30 & 31; tabel 13). 
I alle prøverne findes der desuden kornkerner, aksled/avnbaser og ukrudtsfrø i varierende 
mængder. I det nordvestlige stolpehul er byg dominerende blandt kornsorterne, mens de  
  

 

Figur 29. Staklade K367 
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Figur 30. 
Fordelingen af 
korn, 
aksled/avnbaser, 
oliefrø og frø i 
staklade K367 (se 
desuden under 
metode) 
 

 

Figur 31. 
Fordelingen af 
frø fra hør, 
sæddodder og 
almindelig 
spergel i 
staklade K367 
 

 

Figur 27. 
Fordelingen af 
de forskellige 
kornsorter i 
staklade K367  
(se desuden 
under metode) 
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x-nr. 1174 1178 1186 x-nr. 
A-nr. 10776 10774 10780 A-nr. 
K-nr. 367 367 367 K-nr. 
Floteret (ml) 90 65 125 Floteret (ml) 
Oprindelig jordprøve (liter) 4 4 4 Oprindelig jordprøve (liter) 
          

Avena sp. 2   8 Havre 
Cerealia indet     5 Korn 
Cerealia indet (fragment) 12 2 21 Korn (fragment) 
Cerealia indet aksled 
(antal/antal led) 17/17 2/2 6/6 Korn aksled (antal/antal led) 
Camelina sativa 718+268f 100 283 Sæddodder 
Hordeum vulgare var. nudum     1 Nøgen byg 
Hordeum vulgare var. vulgare 1   7 Avnklædt byg 
Hordeum vulgare 4   35 Byg 
Hordeum vulgare aksled 
(antal/antal led) 2/2   1/1 Byg aksled (antal/antal led) 
Linum usitatissimum 12   95 Dyrket hør 
Secale cereale ssp. cereale 11 1 4 Rug 
Secale cereale ssp. cereale 
aksled (antal/antal led) 24/24 9/9 6/6 Rug aksled (antal/antal led) 
Triticum aestivum/durum   1   Brødhvede/Durumhvede 
Triticum dicoccon/spelta 1   2 Emmer/Spelt 
Triticum turgidum ssp. dicoccon 
avnbase (antal/=antal kerner) 2/3     

Emmer avnbase 
(antal/=antal kerner) 

Triticum sp. avnbase 
(antal/=antal kerner) ¾     

Hvede avnbase 
(antal/=antal kerner) 

          

Asteraceae 1     Kurvblomst-familien 
cf. Brassicaceae   1   cf. Kål-familien 
Bromus sp. 4f 1 5 Hejre 
Carex sp. 1     Star 
Caryophyllaceae 2 1   Nellike-familien 
Chenopodium album     3 Hvidmelet gåsefod 
Chenopodium sp. 4 2 16 Gåsefod 
Echinochloa crus-galli 1     Almindelig hanespore 
Fabaceae 1 2   Ærteblomst-familien 
Fallopia convolvulus 1   1 Snerle-pileurt 
Fumaria officinalis 1     Lægerøgjord 
Persicaria lapathifolia/maculosa   3 3 Bleg/Fersken-pileurt 
Poaceae 34 12 29 Græsfamilien 
Rumex acetosella 6   5 Rødknæ 
Spergula arvensis 18 1 58 Almindelig spergel 
Trifolium sp.   2   Kløver 
Viola sp.     1 Viol 
          

Indet 39 8 37 Ubestemmelig 
          

Forkullet muse-ekskrement 1 1   Forkullet muse-ekskrement 
Opvarmet deformeret organisk 
materiale 10 6   

Opvarmet deformeret 
organisk materiale 

cf. Strå + rod 2     cf. Strå + rod 
Trækul Xxxx xxxx xxxx Trækul 

Bemærkninger   

Enkelte 
Ericaceae-
kviste   Bemærkninger 

Tabel 13. Den arkæobotaniske analyse af prøverne fra K367 fra SBM 1383, Firgårde. 
Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 X’er. x=meget lidt trækul og xxxxx=rigtig meget 
trækul 
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øvrige prøver er domineret af rug – særligt i form af aksled fra rug (figur 32; tabel 13). De 
nærmere identificerede ukrudtsfrø stammer fra typiske markukrudtsarter som hejre,  
hvidmelet gåsefod, gåsefod, snerle-pileurt, lægerøgjord (Fumaria officinalis), almindelige 
hanespore, bleg/fersken-pileurt og rødknæ (tabel 13), hvorfor de sandsynligvis skal knyttes 
til afgrøderne, som de sandsynligvis har vokset sammen med på markerne og er blevet 
indhøstet sammen med. 
Ud fra sammensætningen af makrofossilerne i prøverne ser de ud til hver især at afspejle 
flere begivenheder. Den sydvestlige prøve ser ud til dels at afspejle kornrensningsaffald i 
form af rugaksled og ikke-nærmere identificerede aksled samt markukrudtsfrø og en lille 
mængde kornkerner, og dels et lager af sæddodder. Det samme ser ud til at gøre sig 
gældende for prøven fra det sydøstlige stolpehul, men blot med en mindre mængde 
makrofossiler, der gør, at prøven er lidt sværere at tolke. 
Prøven fra det nordvestlige stolpehul er meget sammensat. Først og fremmest ser det ud 
til, at der har været et lager af sæddodder i dette hjørne, mens det er mere usikkert, om de 
forholdsvis mange frø fra hør og spergel afspejler selvstændigt dyrkede/indsamlede arter, 
eller om der er tale om ukrudtsindslag fra sæddodder-afgrøden. Desuden har der muligvis 
været et lager af byg i området samt muligvis noget kornrensningsaffald, hvis ikke dette 
skal ses i sammenhæng med bygafgrøden. 
At der tilsyneladende bliver opbevaret flere forskellige plantematerialer og afgrøder i K367 
passer fint ind i den traditionelle tolkning af staklader/fire-stolpe bygninger (Zimmermann 
1991, 1992; Andreasen, Rohde & Feijen kommende). Om alle afgrøderne mm. har været 
oplagret på samme tid, og om der har været oplagret andet, er umuligt at svare på, men 
fundet af en kværnsten kunne antyde, at der også har været opbevaret andre ting i 
økonomibygningen. 
 
Tidligere analyser af arkæobotanisk materiale fra Firgårde 
I 2019 blev der gennemført en arkæobotanisk analyse af udvalgte prøver fra Firgårde-
lokalitetens etape II, del III (Jensen 2019). Prøverne stammer fra tre jernudvindingsovne 
A6189, A6267 og A6193 fra ældre/yngre romersk jernalder samt en tre-skibet 
økonomibygning K143, der er dateret til 52-225 BC (95,4 % sandsynlighed). Fra A6193 er 
der også foretaget en vedanalyse. 
Det arkæobotaniske materiale fra den ene af jernudvindingsovnene (A6267) ser ud til at 
være den klassiske halmprop, der består af en afgrøde - i dette tilfælde byg, der er taget 
direkte fra marken (Mikkelsen 2003). De to andre prøver fra jernudvindingsovnene er dog 
med til at vise, at variationen i materiale til prop i ovnene er stor. I den ene (A6189) ser det 
ud til, at der er tærskerester fra rug i form af aksled samt mindre mængder rugkerner og 
rester fra andre afgrøder, halmfragmenter og ukrudtsfrø, der er blevet brugt som prop 
eventuelt suppleret med lyngkviste. I den sidste ovn er det tilsyneladende affald/rester 
efter rensningen af kornet fremfor tærskerester, der har været brugt som prop eller som 
brændsel, idet prøven primært består af rugaksled samt i meget mindre mængde 
kornkerner, ukrudtsfrø og eventuelt halmrester (Jensen 2019). 
Hus K143 blev arkæologisk tolket som en økonomibygning, hvilket stemmer fint overens 
med de arkæobotaniske fund i konstruktionen, der er tolket til at stamme fra forskellige 
begivenheder og perioder i husets brugstid, da det ikke ser ud til at være tale om en 
brandtomt. Prøverne fra huset består primært af kerner fra byg, sandsynligvis i form af 
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avnklædt byg, havre og rug samt ukrudtsfrø, hvoraf i hvert fald en del kunne stamme fra 
markukrudt. Denne sammensætning peger i retning af at der har været oplagret avnklædt 
byg, havre, som ud fra mængden sandsynligvis har været dyrket samt rug i forskellige dele 
af huset. Desuden er det muligt, at der har været hø i midten af huset, da der her er en 
forholdsvis høj andel af græsfrø (Jensen 2019). 
Som nævnt, blev der identificeret rug i hus K143 i en sådan mængde, at sorten må 
betragtes som dyrket. I og med at K143 sandsynligvis stammer fra ældre romersk jernalder, 
er der tale om en meget tidlig forekomst af rug-dyrkningen i det nuværende Danmark 
(Jensen & Thastrup 2020), da rugdyrkningen ellers først ser ud til at blive udbredt i 
slutningen af ældre romersk jernalder eller begyndelsen af yngre romersk jernalder 
(Mikkelsen 2003; Robinson et al. 2009). 
 
Afgrøderne fra de kursoriske gennemsyn 
En stor del af prøverne, der blev udtaget i forbindelse med udgravningen af Firgårde, 
indeholdt så små mængder makrofossiler og indgik ikke i relevante konstruktioner, at de 
ikke blev udvalgt til arkæobotanisk analyse. Nogle af disse prøver indeholder dog stadig 
brugbar information, da der i forbindelse med de kursoriske gennemsyn blev noteret de 
observerede makrofossiler, som umiddelbart kunne identificeres. I sig selv er det svært at 
opnå viden ud fra de enkelte prøvers gennemsyn, men holdes oplysningerne sammen kan 
de vise tendenser i materialet. Disse tendenser skal dog tages med visse forbehold, og det 
bør huskes, at kun positive vidnesbyrd kan bruges, idet manglende identifikation ikke er lig 
med manglende tilstedeværelse. 
Fra prøverne fra førromersk og yngre førromersk/ældre romersk jernalder er det vanskeligt 
at være sikker på tendenserne, da der kun er syv og fem prøver fra de to perioder, men 
generelt ser byg ud til at være en vigtig afgrøde gennem alle perioder på lokaliteten (figur 
33). Der er ikke observeret nøgen byg i prøverne, mens der fra ældre og yngre romersk 
jernalder er sikre observationer af avnklædt byg. Dette passer fint med, at der generelt 
regnes med, at overgangen fra nøgen til avnklædt byg som den dominerende bygsort er 
gennemført i stort set hele det nuværende Danmark omkring Kristi fødsel (Jensen & 
Andreasen 2011). 

 

Figur 33. Antal prøver hvor de 
forskellige kornsorter er 
observeret i det kursoriske 
gennemsyn 
FRJA: N=7 
YFRJA/ÆRJA: N=5 
ÆRJA: N=53 
YRJA: N=22 
ÆGJA: N=7 
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Ifølge de kursoriske gennemsyn findes rug i én prøve fra førromersk jernalder, hvilket er 
meget tidligt i forhold til, hvad der ellers kendes fra det danske materiale, hvor det ser ud 
til, at rugen først bliver en almindelig dyrket afgrøde i slutningen af ældre romersk jernalder 
eller begyndelsen af yngre romersk jernalder (Mikkelsen 2003; Robinson 1994; Robinson et 
al. 2009). Som nævnt, så er der fra hus K143 fra Firgårde dog tidligere fundet sandsynligt 
meget tidligt dyrket ryg, da huset og makrofossilerne sandsynligvis er dateret til ældre 
romersk jernalder (Jensen 2019; Jensen & Thastrup 2020), så der er en historie af meget 
tidlig rug på lokaliteten. Dog ikke så tidligt som førromersk jernalder, så denne ene 
forekomst i en prøve fra førromersk jernalder bør nok i stedet betragtes som et 
ukrudtsindslag, hvilket kendes tilbage fra yngre bronzealder (Robinson 1994). Til gengæld 
viser fundet af rugen fra hus K143 sammen med rugfundene i tre kursorisk gennemsete 
prøver fra yngre førromersk/ældre romersk jernalder samt fundene fra 24 kursorisk 
gennemsete prøver fra ældre romersk jernalder, at rugen tilsyneladende blev dyrket på 
lokaliteten allerede i ældre romersk jernalder (figur 33). De kursoriske gennemsyn viser 
desuden, at dyrkningen af rug tilsyneladende fortsætter i yngre romersk og ældre germansk 
jernalder, men dog uden at rugen bliver en vigtig afgrøde – i det mindste ud fra hvad 
prøverne fortæller. 
Hvede i form af brødhvede/durumhvede og emmer/spelt findes i et forholdsvist lavt antal 
prøver i alle perioderne. Dette skyldes formodentligt at disse sorter har været dyrket på 
lokaliteten i alle perioderne, men uden at have den store betydning (figur 33). 
Endelig er der spor efter havre fra yngre førromersk/ældre romersk jernalder og frem til 
yngre romersk jernalder (figur 33). Ofte er det vanskeligt at skelne mellem dyrket havre og 
ukrudtsarten flyvehavre i de arkæobotaniske prøver, hvilket gør det vanskeligt at 
konkludere, om havre udgør en dyrket afgrøde på lokaliteterne, medmindre sorten 
forekommer i store mængder. Herved øges sandsynligheden for, at der er tale om den 
dyrkede sort. I de kursoriske prøver fra Firgårde er det i midlertidigt så heldigt, at der fra 
den tidligste periode er ét fund af dyrket havre, som kunne identificeres, da der var bevaret 
avner i prøven. Fra de øvrige prøver kunne det ikke bestemmes, om der var tale om dyrket 
havre eller flyvehavre, men da dyrket havre findes fra yngre bronzealder og frem (Robinson 
1994), så er det meget muligt, at i det mindste nogle af disse prøver repræsenterer 
havredyrkning på lokaliteten. 
Frø fra hør er observeret i to prøver, der er kursorisk gennemset, men ikke arkæobotanisk 
analyseret (x541 og x775). Begge prøver er arkæologisk dateret til yngre romersk jernalder 
og kommer fra langhusene K128 og K35. Denne datering er yngre end de øvrige fund af 
hørfrø på lokaliteten, som er fra førromersk og ældre romersk jernalder (se ovenfor). 
Dermed supplerer de kursorisk gennemsete prøver vores viden om, hvilke perioder hør 
muligvis blev udnyttet på lokaliteten, idet de viser, at hørdyrkningen tilsyneladende også 
strækker sig ind i yngre romersk jernalder. 
Stængler fra lyngfamilien (Ericaceae) er kun observeret i seks prøver, der til gengæld 
strækker sig over hele yngre førromersk til ældre germansk jernalder. Lyng har 
tilsyneladende har været en del af lokalmiljøet i området, men optræder ikke ret ofte i 
prøverne. 
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Diverse 
I forbindelse med den arkæobotaniske analyse blev det også ønsket, at enkelte prøver med 
andet materiale blev vurderet og hvis muligt materialet bestemmes. 
x920 (lerpølsen)(figur 34) består af ler iblandet en smule forkullet materiale, som er formet 
som en pølse. Det ser ud til, at den er knækket i den ene ende med et forholdsvis brat brud, 
mens den anden ende spidser mere til. Der kan ikke umiddelbart observeres hverken 
fingerindtryk, planteaftryk eller større sten i materialet. 
x2814 blev identificeret som meget nedbrudt træ, der ”flager” op i ”årringene”. Arten 
kunne ikke bestemmes. 
x3171 blev identificeret som en blanding af varmedeformeret organisk materiale, mulige 
rester af træ(-kul), forkullede mulige stængler samt muligvis forkullede frø. Intet kunne 
identificeres til art. Det varmedeformerede organiske materiale antyder en forholdsvis høj 
varme. 

 

Trækulsanalyse 
 
Oversigt: de fundne træer og busker 
Prøvebeskrivelsen fremgår af tabel 14 i bilag 1. Analysen bekræfter observationerne i feltet 
vedr. hørtørringsanlægget, at sedimentet i og omkring anlægget indeholdt relativt meget 
trækul. Kun få prøve fra tagstolpehuller fra yngre førromersk jernalder indeholdt en 
sammenlignelig mængde trækul. 
I alt er der analyseret 840 stykker trækul fra 55 prøver. Der er analyseret mellem 30 og 510 
stykker trækul pr. arkæologisk periode. En oversigt af resultaterne pr. periode fremgår af 
figur 35 og tabel 15. Alle resultater pr. prøve fremgår af bilag 2. 
 

 

Figur 34. Lerpølsen x920 
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Figur 35. SBM 1383, Firgårde, etape II, oversigt af trækulsbestemmelserne. Se de følgende figurer for 
oplysninger om, hvor prøverne præcis er udtaget. YFR = yngre førromersk jernalder, ÆRJ = ældre 
romersk jernalder, YRJ = yngre romersk jernalder, ÆGJ = ældre germanske jernalder. Denne figur og 
følgende figurer: Bestemmelser af ”(Cf.)” indeholder både sikre bestemmelser af en takson og usikre 
bestemmelser af en takson. Obs: se figur 1 for den præcise placering af prøverne fra K266 og K276. 
Figur: J.O. Jensen. 
 
Tabel 15. SBM 1383, Firgårde, etape II, trækulsbestemmelser pr. arkæologisk periode i N (antal) og % 
pr. periode. MFJ= mellem førromersk jernalder, YFR = yngre førromersk jernalder, ÆRJ = ældre 
romersk jernalder, YRJ = yngre romersk jernalder, ÆGJ = ældre germanske jernalder. 

 

Periode MFJ/YFJ + YFJ YFRJ/ÆRJ (N= 21) ÆRJ (N=1) YRJ (N=3) ÆGJ (N=20)

Takson N % N % N % N % N %

Acer s p., løn 1 1

Alnus s p., e l 9 9 29 6 8 10 4 3

Alnus s p./Corylus  sp., el/hass el 1 1

Betula  s p., bi rk 1 1 3 1 3 4 1 1

Corylus  sp., has se l 10 10 9 2 7 9 12 9

Ericaceae, l yngfami l ie 4 3

Fagus  s p., bøg 1 1 11 8

Cf. Fagus s p., mul igvis  bøg 2 1

Fraxinus  sp., as k 2 0 1 1

Cf. Fraxinus  s p., mul igvi s  as k 1 1

Maloideae (Pomoidea e), kernefrugtfami l ie 5 5 21 4 1 1

Populus  sp., poppel 10 2

Populus  sp./Sal i x sp., poppel/pi l 3 1

cf. Populus  sp./Sal ix sp., formentl ig poppel/pi l 1 0

Prunus  s p., stenfrugts lægt 2 0 7 5

Cf. Prunus  s p., formentl ig s tenfrugts lægt 2 0

Quercus  sp., eg 75 75 413 81 10 100 58 73 90 64

Sal ix sp., pi l 8 2 1 1

cf. Ti l ia  s p., formentl ig l ind 1 0

Ul mus sp., e lm 4 1

Løvtræ (ikke eg) 1 0 1 1

Indet., ubestemt 1 0 5 4

I alt 100 100 510 100 10 100 80 100 140 100
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Der er bestemt tretten forskellige taksa (arter) af træer og busker, og muligvis et fjortende 
takson. Det hyppigst forekommende træ er eg (Quercus sp.), som repræsenterer 77% af alle 
bestemmelser og er fundet i 54 af de 55 undersøgte prøver. Andre taksa, som også er 
fundet regelmæssig, er el (Alnus sp., 6% og fundet i 24 prøver), hassel (Corylus sp., 5%, 24 
prøver), kernefrugtfamilie (Maloideae, 3%, 10 prøver) og bøg og mulig bøg (Fagus sp. og cf. 
Fagus sp., 2%, 10 prøver). Desuden er der flere træer og busker, som repræsenterer 1 eller 
<1% af alle bestemmelser og som er fundet i 10 eller færre prøver. Det drejer sig om birk 
(Betula sp., 1 %, 7 prøver), kirsebærslægten (Prunus sp. og cf. Prunus sp., 1%, 4 + 2 prøver), 
pil (Salix sp., 1 %, 4 prøver), poppel (Populus sp., 1%, 1 prøve), elm (Ulmus sp., 3 prøver), 
ask og mulig ask (Fraxinus sp. og cf. Fraxinus sp., 2 prøver) løn (Acer sp., 1 prøve), 
lyngfamilie (0%, 3 prøver) og muligvis lind (0%, 1 prøve). Der er også trækul, som kun kunne 
bestemmes som løvtræ anderledes end eg, eller som ubestemt løvtræ (sammen 1%, 5 
prøver), og få stykker, som er bestemt som el/hassel eller poppel/pil. Bilag 3 giver 
detaljerede beskrivelser af alle taksa (efter Buchwald 2010; Hartvig 2015, Jørgensen et al. 
2005 og Møller 2010). 
Hovedparten af trækulsstykkerne fra alle faser og prøver er stykker af stammetræ (43%), 
fulgt af træ af grene/yngre stamme (21%) og yngre stammer (8%). For 17% af 
trækulsstykkerne var det ikke muligt at sige, hvilken trædel de repræsenterer, nogle gange 
fordi stykkerne var af knast eller bark. Kun 11% af trækullet kunne bestemmes som grene, 
mens kun to stykker er kviste. 
Antallet af taksa varierer pr. periode. Der er identificeret fire forskellige taksa i mellem og 
yngre førromersk jernalder, elleve taksa in yngre førromersk/ældre romersk jernalder, en 
takson i ældre romersk jernalder, og otte taksa i både yngre romersk jernalder og ældre 
germanske jernalder. Variationen af taksa pr. periode ser ud til at hænge sammen med 
antallet af stykker trækul, som er bestemt pr. periode. Det betyder, at ændringer gennem 
tid skal tolkes med forbehold, og at der skal fokuseres på de overordnede mønstre i 
træforekomsten. Det forventes desuden at videre analyser af de perioder, fra hvilke der 
ikke er undersøgt så mange prøver, vil kunne resultere i bestemmelse af nye taksa. 
På trods af forskellen i antallet af prøver for de forskellige perioder kan der observeres 
tendenser i sammensætningen af trækulsprøverne gennem tid. Trækul af eg er 
dominerende i alle perioder (60-81% af bestemmelser pr. periode bortset fra den ene prøve 
fra ældre romersk jernalder). El og/eller hassel er ofte det andet vigtigste træ. I de to anlæg 
fra yngre førromersk/ældre romersk jernalder er procentdelen af hassel lavere end i de 
andre perioder. Trækul af kernefrugtfamilie er især fundet i de første faser, men ikke 
særligt hyppigt efter ældre romersk jernalder. Trækul af poppel, pil og poppel/pil findes 
især i yngre/ældre romersk jernalder. Bøg, lyngfamilie og løn findes kun efter ældre 
romersk jernalder (dog se nedenfor vedr. lyng). Andre mulige forskelle kan ikke drages pga. 
et lavt antal fund og forskellige antal prøver pr. fase. 
 
Trækul fra de formodede hørtørringsanlæg fra yngre førromersk/ældre romersk jernalder 
Et vigtigt formål med vedanalysen var at få en indblik i forbruget af træ i konstruktionerne 
K276 og K266 ved hjælp af prøver fra og omkring de to ovne, der er tolket som 
hørtørringsanlæg fra yngre førromersk/ældre romersk jernalder. Fra begge anlæg er 14C-
dateringer tilgængelig (se tabel 3). Dateringsresultaterne peger på, at K276 kan være ældre 
end K266, men at begge ovne også kan have været samtidige. Figurer 36 og 37 viser 
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resultaterne af de 510 bestemmelserne (280 fra K266 og 230 fra K276) og oplysninger vedr. 
trædele fra de analyserede prøver (N=15) og kursorisk gennemsete prøver (N=6) fra disse 
konstruktioner. 
 

 
Figur 36. SBM 1383, Firgårde, etape II, hørtørringsanlæg K266 og K276 fra yngre førromersk/ældre 
romersk jernalder, rumlige fordeling af trækulsbestemmelserne fra analyserede og kursorisk 
gennemsete prøver. (Cf.): se figur 35. Figur: J.O. Jensen. 
 

 
Figur 37. SBM 1383, Firgårde, etape II, konstruktioner K266 og K276 fra yngre førromersk/ældre 
romersk jernalder, trædele pr. prøve. 
 
Der er fundet ti, muligvis elleve taksa i det bestemte materiale af K276 og K266. I alle 
prøver er eg dominerende (30-100%, gennemsnitlig 81%, i alle 21 prøver), og det drejer sig 
ofte om stammetræ. Andre relativt vigtige taksa er el (i alt 6%, fundet i 12 prøver, primært 
fragmenter af grene og grene/yngre stammer), kernefrugtfamilie (4%, 8 prøver, både 
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fragmenter af grene og stammer) og hassel (2%, 6 prøver, fragmenter af grene og 
grene/yngre stammer). Videre taksa er poppel, pil, elm, birk, ask, samt sikre og mulige fund 
af kirsebærslægten og mulig lind, som repræsenterer hver <2% af bestemmelserne og 
forekommende i 1-3 prøver. 
Vedr. anlæg K276 stammer fem prøver fra selve ovnen. De tre analyserede prøver X1264, 
X1265 og X1271 er fra den østlige del, den kursorisk gennemset prøve X1270 er fra den 
vestlige del, mens den kursorisk gennemset prøve X1269 er fra overgangen til ovnens 
fyldskifte (se tabel 3 for dateringer). 70-100% af trækullet af de fem prøver var eg. Egetræet 
i prøverne X1264, 1269 og X1270 var især stammetræ, mens de andre to prøver også 
indeholdt rester af grene (1 og 7 fragmenter). I fire af prøverne er der desuden fundet 
grene og grene/yngre stammer af el (2-3 stykker pr. prøve). X1169 indeholdt endvidere et 
stykke elm, mens X1264 indeholdt få fragmenter af kernefrugtfamilie og mulig pil/poppel. 
Yderligt fire prøver fra K276 er fra et trækulsholdigt fyldskifte nord for ovnen (X1266, 
X1267, X1268 og X1272). Dette skifte tolkes som en mulig indfyringskanal. Den kursorisk 
gennemsete prøve X1266 fra midten af fyldskiftet ved siden af ovnen, indeholder trækul af 
eg (90%) og kernefrugtfamilie. Prøven indeholder 50% stammetræ og få stykker eg af ældre 
grene/yngre stammer. Den anden kursorisk gennemsete prøve fra midten af fyldskiftet 
(X1267), længere væk fra ovnen, indeholder eg (60%, forskellige trædele, inkl. et 
grenfragment), ask (20%, stamme), el (10%, ældre gren/yngre stamme) og en ubestemt 
stykke bark. De analyserede prøver X1268 og X1272 blev indsamlet i den nordlige del af 
fyldskifte. X1272 er fra en fordybning i den nordlige ende - ”nærmest et stort stolpehul” 
som det fremgår i udgravningsbeskrivelsen. Trækullet i denne prøve bestod af eg (73%), pil 
(13%), og det øvrige var el, hassel, kernefrugtfamilie og muligvis lind (hver med ét 
trækulsstykke). Prøven indeholdt en kvist af el, fragmenter af egegrene (til sammen 20%), 
men andelen af stammetræ er ikke nødvendigvis meget anderledes end i andre prøver. 
Prøve X1268 er indsamlet nærmere midten af fyldskiftet og indeholdt kun kernefrugtfamilie 
(43%, grene og yngre stammer), eg (30%, inkl. grene), el (inkl. grene), hassel (inkl. grene) og 
trækul af kirsebærslægten. Den relativt stor variation i denne prøve rejser spørgsmålet, om 
prøven afspejler noget andet end de andre undersøgte prøver fra K276. På den anden side 
indeholder X1264, som er prøven fra de øverste lag af selve ovnen, præcist de taksa, som 
også er relativt vigtig i X1268 og X1272: eg, kernefrugtfamilie, poppel/pil og el. 
To prøver fra K276 er fra to andre kontekster vestlig fra ovnrummet: prøve X1273 blev 
indsamlet i en grube, som kan have været samtidig med ovnen (se tabel 3), mens X1274, 
der er kursorisk gennemset, blev indsamlet fra et fyldskifte eller kulturlag. X1273 
indeholder kun trækulsfragmenter af ældre grene eller yngre stammer af eg. X1274 
indeholder primært eg, et stykke birk og et stykke hassel, alle fra ældre grene og/eller 
stammer. 
Vedr. anlæg K266 stammer de tre prøver fra området mellem stolperne i den sydlige del af 
anlægget, hvor tørringen foregik (X1285, X1292 og X1293). Trækullet tolkes primært som 
brænde og ikke som bygningstømmer, da det er ikke indsamlet mellem stolperne og ikke 
fra selve stolpehullerne. Trækullet i prøverne x1292 og X1293 er næsten kun eg, mens 
X1285 indeholder 77% eg og desuden trækul af el (gren), hassel (gren), pil (ældre 
gren/yngre stamme) og elm (yngre stamme). I det mindste halvdelen af trækullet kommer 
fra stammetræ af især eg, og kun max 10% pr. prøve er med sikkerhed bestemt som grene. 
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Resten af materiale repræsenterer trækul af grene/yngre stammer eller ubestemte 
trædele. 
Fem prøver er fra ovnens indfyringsrum (se tabel 2: X1286, X1297, X1300, X1301 og X1304; 
fire prøver er analyserede mens X1301 er kursorisk gennemset). To prøver er 14C-dateret 
(se tabel 3). Mellem 77-100% af det analyserede trækul er eg, mens andre taksa er el, birk, 
hassel, kernefrugtfamilie, pil, elm og muligvis kirsebærslægten. De andre taksa fandtes kun i 
to prøver fra indfyringsrummet og eg er altid fundet sammen med andre arter. Stammetræ 
af eg er dominerer i prøverne fra indfyringsrummet (>50%). Desuden er der fundet enkelte 
fragmenter stammetræ af el og muligvis kirsebærslægten. Udover trækul fra grene/yngre 
stamme og ubestemte trædele er der fundet grene af el, birk, hassel og kernefrugtfamilie 
(maksimalt 4 stykker trækul pr. prøve). 
Der er to yderlige prøver fra K266. Prøve X1302 er fra en lang smal trækulsstribe som 
muligvis har været en konstruktion ved siden af indfyringsrummet. Prøven indeholder eg 
(70%), el (17%), poppel/pil (10%) og pil (3%), og halvdelen af trækullet er stammetræ 
(primært eg og 1 stykke pil). Tilstedeværelsen af poppel/pil og pil adskiller prøven fra de 
øvrige prøver fra hørtørringsanlægget, men ellers ligner sammensætning de andre 
undersøgte prøver. Prøve X1294 er indsamlet på bagsiden af ovnen, hvor der lå en stenfyldt 
grube. Den præcise sammenhæng med ovnen er ikke kendt. Denne prøve indeholder 
trækul af eg (40%, primært stammetræ), poppel (33%, ældre gren/yngre stamme), el (13%, 
grene og muligvis yngre stamme), hassel (gren), kernefrugtfamilie (ældre gren/yngre 
stamme) og elm (gren). Den relativ store artsvariation tyder på, at trækullet fra denne 
grube resulterer delvis fra en anden slags aktivitet end trækullet fra de andre prøver fra 
anlægget.  
Alt i alt viser hørtørringsanlæggene K276 og K266 en primær anvendelse af stammetræ af 
eg i de fleste prøver og i de fleste dele af anlæggene. Der er dog enkelte undtagelser. To 
prøver er tydeligt anderledes end øvrige prøver, fordi eg ikke er dominerende: prøve X1268 
fra K276, et trækulsholdigt fyld i mulig indfyringskanal og prøve X1294 fra K266, en grube 
ved siden af ovnen. Bortset fra eg indeholder den første prøve trækul af især 
kernefrugtfamilie (43%) og den anden prøve trækul af især poppel (33%). Trækul af 
kernefrugtfamilien er ikke kun fundet i X1268, men også i mange andre prøver af anlægget, 
dog i mindre mængder. Poppel og mulig poppel (poppel/pil) er kun fundet i få andre 
prøver. Andre prøver med en egen signatur er to prøver med trækulsfragmenter af pil, 
X1272, K276 og X1285, K266, som begge er fra ovnkontekster. Der er også to kursorisk 
gennemsete prøver, som ser ud til at have deres egen signatur: X1267 fra K276 og X1274 
fra K276, begge fra kulturlag. Disse signaturer er dog baseret på kun få bestemmelser. 
 
Trækul fra mellem/yngre og yngre førromersk jernalder, ældre romersk jernalder, yngre 
romersk jernalder og ældre germansk jernalder 
Resultaterne fra trækulsanalysen af ti kursorisk gennemsete prøver fra mellem/yngre og 
yngre førromersk jernalder fremgår af figurer 38 og 39. Prøverne er fra stolpehuller fra tre 
treskibede huse og to økonomibygninger i tre områder af den nordlige del af lokaliteten. 
Den forventede alder til yngre førromersk jernalder var det samme for alle bygninger. 
Imidlertid har 14C-dateringerne af K29 og K32vist at disse daterer til mellem/yngre 
førromersk jernalder og derfor muligvis er ældre end forventet (se tabel 3). 
De resulterende 100 bestemmelser har påvist brug af fem taksa: eg (75%, fundet i alle 10 
prøver), hassel (10% i 5 prøver), el (9% i 5 prøver), kernefrugtfamilien (5% i 2 prøver) og birk 
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(1% i 1 prøve). Trækul af eg og el er fundet i alle tre områder. Trækul af hassel og 
kernefrugtfamilie er kun fundet i de 14C-daterede bygninger (MFJ/YFJ), mens birk kun er 
fundet i en af de andre prøver. 
I alle prøver er der kun fundet stammetræ af eg, bortset fra prøve X520 fra K29 (MFJ/YFJ), 
som indeholder et stykke stammetræ af el. Da prøverne er indsamlet i stolpehuller, tyder 
det på, at eg, og måske el blev brugt som bygningstømmer. 
Bortset fra stammetræ er der også fundet fragmenter af grene, især i hus K29 (hassel, 
kernefrugtfamilie og eg), men også i hus K32 (hassel), økonomibygning K89 (el og birk) og 
økonomibygning K101 (eg). Disse grene kan repræsentere mindre konstruktionselementer, 
f.eks. fletværk af vægge, eller et blandet baggrundsignal af brændsel og/eller levninger af 
brændte genstande, der lige som kornrensningsaffaldet er endt i stolpehullerne. 
 

 
Figur 38. SBM 1383, Firgårde, etape II, rumlige fordeling af trækulsbestemmelserne af kursorisk 
gennemsete prøver fra mellem/yngre førromersk jernalder og yngre førromersk jernalder. Til 
venstre: ovenfor: hus K29 (MFJ/YFJ); nedenfor: hus K32 (MFJ/YFJ). Til højre, ovenfor: 
økonomibygning K89 og hus K90 (begge YFJ). Til højre, nedenfor: økonomibygning K101 (YFJ). (Cf.): 
se figur 35. Figur: J.O. Jensen. 
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Figur 39. SBM 1383, Firgårde, etape II, prøver fra mellem/yngre og yngre førromersk jernalder, 
trædele pr. prøve. Prøverne fra K29 og K32: mellem/yngre førromersk jernalder. 
 
Der er én kursorisk gennemset prøve, X530, 14C-dateret til ældre romersk jernalder (se tabel 
3; to dateringer af korn), som er fra et jernudvindingsanlæg. Prøven indeholder stammetræ 
af bøg og eg samt to gren- og kvistfragmenter af hassel. Det samme område blev senere 
igen brugt til jernudvinding (se nedenfor). 
 
Resultaterne fra trækulsanalyse af en analyseret prøve og fem kursorisk gennemsete prøver 
fra yngre romersk jernalder fremgår af figurer 40 og 41. Tre af prøverne kan relateres til en 
mulig smedje og/eller jernudvindingsaktivitet. Prøve X776 er analyseret tidligere. De 
analyserede stykker er alle fra eg og indeholder både stamme- og grenetræ, med relativt 
meget ved af yngre stamme. Der er også gennemset makrorester fra denne prøve. 
Prøverne X525 og X526 er indsamlet ved en mulig smedje i nærheden af 
jernudvindingsanlæg fra ældre romertid (se ovenfor). X525 er 14C-dateret til ældre eller 
yngre romersk jernalder, og begge prøver forventes at dateres til begyndelsen af yngre 
romersk jernalder. X525 er fra en slaggegrube og indeholder stammetræ af eg, grene af 
hassel, et stykke bøg (ældre gren/yngre stamme) og halmrester. Bøg og eg forventes at 
repræsentere brændsel, mens hassel kan have været anvendt som brændsel eller 
optændingstræ. Halmen på bunden af ovnen kan have været anvendt til at holde 
myremalm tilbage medens jernudvindingsprocessen (Mikkelsen 2003). X526 er fra et 
stolpehul og indeholder stammetræ af el, eg og løn samt et stykke af kernefrugtfamilie. Det 
kan være bygningstømmer eller træ, der blev brugt til andre formål i smedjen. 
De tre andre yngre romerske jernalderprøver er indsamlet i stolpehuller fra tre treskibede 
huse i den vestlige del af lokaliteten, K53, K54 og K55. Fra én prøve, X637, er der tre 
dateringer (K53, se tabel 3). Der er fundet fem taksa: eg (70%, 3 prøver), el (10%, 3 prøver), 
hassel (10%, 3 prøver) og birk (7%, 2 prøver) og pil (3%, 1 prøve). Alle prøver indeholder eg, 
el, og hassel, mens to prøver også indeholder birk (X637 fra K53 og X639 fra K54) og én 
prøve (X637) desuden pil. Det stammetræ, som findes i disse tre prøver, er alle fra eg, som 
peger på brugen af eg som bygningstømmer. X637 indeholder desuden en gren af eg og 
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X639 et stykke gren/yngre stamme af eg. De øvrige arter er fragmenter af grene (birk og 
hassel) og grene/yngre stammer (el og hassel). Fragmentet af pil kunne ikke bestemmes. 
 

 
Figur 40. SBM 1383, Firgårde, etape II, rumlige fordeling af trækulsbestemmelserne af kursorisk 
gennemsete prøver fra yngre romersk jernalder. Fra venstre til højre: huse K53, K54 og K55. 
(Cf.): se figur 35. Figur: J.O. Jensen. 
 

 
Figur 41. SBM 1383, Firgårde, etape II, prøver fra yngre romersk jernalder, trædele pr. prøve. 
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Resultaterne fra trækulsanalysen af 140 bestemmelser fra 17 kursorisk gennemsete prøver 
fra ældre germansk jernalder fremgår af figurer 42 og 43. Alle prøver stammer fra 
stolpehuller fra bygninger, herunder tagstolpehuller og et indgangsstolpehul. De fleste 
prøver er indsamlet fra en gård i den sydvestlige del af lokaliteten, som bestod af flere 
bygninger, som var omgivet af et sadeltagshegn (figur 42: til venstre). Gården var i brug i to 
faser. Udhusene K204 og K241 tilhører første fase (se også tabel 3 for dateringer af K204), 
mens hus K206 og økonomibygningerne K242 og K245 tilhører den anden fase. Udhus K25 
kan muligvis tolkes som et sted til en vogn. Tre prøver stammer fra et treskibet hus øst for 
gården (K253, figur 42: til højre). To prøver fra dette hus er dateret (se tabel 3). 
Eg er dominerende (64%, fundet i 16 prøver) i trækullet fra stolpehuller dateret til ældre 
germanske jernalder. Endvidere indeholder prøverne hassel (9%, 8 prøver), bøg (8%, 8 
prøver) og mulig bøg (1%), kirsebærslægten (5%, 3 prøver), el (3%, 4 prøver), lyngfamilien 
(3%, 3 prøver), og birk, ask og mulig ask, ubestemt løvtræ og ubestemt materiale (bortset 
fra ubestemt trækul udgør alle 1% og alle er fundet i 1-2 prøver). 
De 20 vedbestemte stykker fra økonomibygning K204 (X939, X947) er primært af eg, som 
delvis repræsenterer stammetræ. X939 indeholder stammefragmenter af bøg og hassel, 
mens X947 indeholder et grenfragment af eg, to lyngfragmenter og et stykke hassel (ældre 
gren/yngre stamme). 
De 25 stykker fra økonomibygning K241 (X1167, X1222 og X1232) domineres af eg (9 
fragmenter), men indeholder også få fragmenter ældre gren/yngre stamme og ukendte 
trædele af mange andre arter: el, birk, hassel, lyng, bøg og ask. Den relativt store variation 
kan muligvis forklares ved at denne bygning har haft en særlig funktion og måske har 
fungeret som stald eller at det var et arbejdsrum, hvor der forgik meget vedarbejde. 
De 25 stykker fra økonomibygning K242 (X1216, X1217, X1219) er primært af stammetræ af 
eg. Fra X1217 er der også bestemt et stykke stamme af bog, mens X1219 indeholdt også et 
fragment af el (trædel ukendt). 
De 20 bestemte trækulsfragmenter fra økonomibygning K245 (X1221, X1226, X1234 og 
X1236) er af eg (8 fragmenter), bøg og mulig bøg (4 + 2 fragmenter), kirsebærslægten (3 
fragmenter), hassel (2 fragmenter) og lyngfamilie (1 fragment). Der er stammetræ af bøg og 
eg (fundet i 3 prøver). 
De 20 stykker fra hus K206 stammer fra to prøver (X1224, X1227) som er indsamlet tæt på 
hinanden, men som ikke har det samme indhold. X1224 indeholder primært stammetræ af 
eg (formentlig bygningstømmer) og et stykke hassel (ældre gren/yngre stamme). X1227 
indeholder 4 fragmenter af en ældre gren/yngre stamme af kirsebærslægten, 3 fragmenter 
af bøg og 3 fragmenter af eg, inkl. et grenfragment. X1227 indeholdt ingen fragmenter, som 
med sikkerhed kunne bestemmes som stammetræ (kun ét fragment af ældre gren/yngre 
stamme af hver art). 
Trækullet fra hus K253 (X1650, X1652, X1666) drejer sig primært om eg (83%), herunder 
stammetræ, og desuden nogle stykker af grene og en yngre stamme af hassel samt et 
grenfragment af el. 
Alt i alt er der et tydeligt mønster, at det stammetræ, som er fundet, er primært af eg, 
nogle gange af bøg og en enkelt gang af hassel. Stammetræet tolkes som bygningstømmer. 
Fundene af de andre arter er mere vanskeligt at fortolke. Det kan dreje sig om mindre 
konstruktionselementer eller rester af brændsel, egentlige genstande og husgeråd eller 
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træbearbejdning. Grene kan f.eks. have repræsenteret dele af husvægge eller 
rumadskillelser, hvor de har været anvendt som fletværk. 
 

 
Figur 42. SBM 1383, Firgårde, etape II, rumlige fordeling af trækulsbestemmelserne af kursorisk 
gennemsete prøver fra ældre germanske jernalder. (Cf.): se figur 35. Figur: J.O. Jensen. Til venstre: 
hus K206 i midten og fra tv ovenfor i urets retning nedenfor økonomibygningerne K245, K204, K241 
og K242. Til højre: ovenfor: formodet smedje K36; nedenfor: hus K253. Prøverne hos X1221 og 
X1226  
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Figur 43. SBM 1383, Firgårde, etape II, prøver fra ældre germanske jernalder, trædele pr. prøve. 

Diskussion 

Vegetation 
Trækullet er primært indsamlet fra hørtørringsanlæg og stolpehuller, og repræsenterer ikke 
nødvendigvis en direkte afspejling af vegetation i området, men mere sandsynligt et udvælg 
af forbrugstræ. Ikke desto mindre er det muligt at komme med nogle konklusioner om den 
vegetation, som blev udnyttet af beboerne i jernalderlandsbyen. 
Alle de fundne træer og buske er løvarter. I dag findes i Søhøjlandet, dvs. i omgivelserne af 
Firgårde, bøg- og egeskov på morænefladerne, mens der findes nåleskov i dalene og 
skråningerne samt elle- og askeskov ved vandløb, søer og kildevæld (Hansen et al. 2005; 5). 
Nåletræ blev dog indført i slutningen af 1700-tallet og var ikke til stede i Danmark i 
jernalder. 
Trækullet, som er fundet i de tre første perioder (til og med ældre germanske jernalder) er 
eg, el, hassel, kernefrugtfamilie, birk, kirsebærslægten, pil, poppel, elm og ask. Flere af disse 
arter kan have vokset i lysåbne egeskovvegetation og i skovbryn af egeskovene hvor der 
fandtes en forholdsvis næringsrig og veldrænet jordbund af sandblandet ler6. Det er også 
muligt, at der var åbne områder i landskabet, da el, birk, pil, poppel, og almindelig, røn, en 
af de taksa af kernefrugtfamilien er lyskrævende pionertræer. Ask, elm, birk, el, poppel og 
pil tyder endvidere på mulig tilstedeværelse af nogen eller meget fugtige bund, som må 
forventes at have været til stede i de lavere dele af landskabet. Pollenanalyse kunne mulig-
vis afgøre, om disse træer voksede i det vådområde, som fandtes på selve lokaliteten i 
ældre romersk jernalder. 

 
5 https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/silkeborgskovene/dyr-og-planter/ 
6 Se fodnote 2  
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En af ændringerne i sammensætningen af trækulsprøverne er tilbagegangen af 
kernefrugtfamilie efter ældre romersk jernalder. Det kan skyldes at træerne ikke længere 
var til stede i vegetationen, fordi det var fjernet. Træer af kernefrugtfamilie udgør ofte kun 
en mindre del af den samlede skovvegetation. En alternativ tolkning er, at træerne blev 
sparet i de senere perioder, måske i forbindelse med brug af æbler. Der er dog ingen fund 
af æblefrø på lokaliteten. 
En yderligere ændring gennem tid er et fald af hassel og en stigning af poppel og pil i ældre 
romersk jernalder. Det kunne hænge sammen med ændringer i vegetationen. Poppel og pil 
har muligvis vokset ved siden af vådområdet i denne periode. En plausibel forklaring for 
faldet af hassel kan være, at trækulsprøverne af ældre romersk jernalder i modsætning til 
prøverne af de andre perioder ikke stammer fra stolpehuller og derfor har en anden 
sammensætning. 
En vigtige ændring efter ældre romersk jernalder er at bøg optræder blandt de anvendte 
vedarter, muligvis allerede i yngre romersk jernalder og sikkert i ældre germansk jernalder. 
Løn er også ny i ældre germanske jernalder (1 fragment), men den kan nemt skjule sig i 
bestemmelser af ubestemt løvtræ fra de tidligere perioder. Resultaterne af trækulsanalysen 
tyder på, at også lyng optræder i ældre germansk jernalder. Det er dog et misvisende 
resultat, da der også findes lyng i prøverne fra ældre perioder – disse er dog ikke 
analyseret, fordi de egentlige trækulsstykker fra større træer og buske er foretrukket. Den 
tidlige tilstedeværelse af lyng, som ses allerede fra yngre førromersk jernalder, bekræftes 
ved makrorestanalysen. 
Bøg er et skyggetålende og skyggegivende træ, som vokser på mange forskellige jordbunde, 
dog bedst hvor det er kalkholdigt. Indvandringen af bøg i Danmark begyndte for over 3.500 
år siden, muligvis allerede 4.500 år siden. Bøg var i lang tid et underordnet element i 
vegetationen, og tidspunktet for hvornår andelen af bøg blev større, varierer fra område til 
område. Nogle gange blev bøg kun efter jernalderen, fra 400-800 e.Kr., en vigtigere 
element (Møller 2010). Bøg kan vokse i egeskov, og har gennem tiden erstattet meget af 
egeskovene i Danmark (Balslev & Simonsen 1969). Det analyserede trækul fra Firgårde viser 
tilstedeværelsen af bøg i yngre romersk jernalder (175-375 e.Kr., i 2 prøver) og ældre 
germanske jernalder (375-550 e.Kr., i 8 prøver), som formentlig også afspejler en stigning af 
bøg i vegetationen. Forekomsten af bøg, som ses i trækullet af Firgårde, er tidlig 
sammenlignet med oplysninger fra to pollendiagrammer i området, hvor andelen af bøg 
stiger fra 600 e.Kr. (Møller 2010; Søe et al. 2017). 
 

Opsamling af de arkæobotaniske analyser 
Hør 
Der er fundet hørfrø i større mængder i to kontekster, som begge er dateret til førromersk 
eller ældre romersk jernalder (x747 og K262)(figur 44). Begge kontekster ligger i umiddelbar 
nærhed af det formodede hørrødningsområde. I begge tilfælde er hørfrøene fundet inde i 
husene, men hvor det ene kunne ligne en oplagring af frø (K262), så skal x747 sandsynligvis 
tolkes enten som en tørring af hørstængler, der er gået galt, eller som affald, der er søgt 
afbrændt og herefter deponeret. Disse to kontekster kan dermed muligvis give et indblik i 
forskellige stadier af hørdyrkningen og den videre bearbejdning. De oplagrede hørfrø kan 
enten være oplagret som såsæd, men det kan ikke afgøres, om der er tale om tekstil- eller 
oliehør, da det ikke er muligt at adskille de to varianter på frøene. Alternativt kan der være 
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tale om oplagret mad – altså oliefrø. Med hensyn til hørstænglerne mm., så er det også 
svært sikkert at afgøre, om der er tale om tekstil- eller oliefrø, og dermed om der er tale om 
et uheld i forbindelse med tørringen af det knevlede hør, eller om der er tale om afbræn-
ding af affald fra oliehør. Den bevarede hør, der ligger pænt i bundter og ikke ser ud til at 
være voldsomt forgrenet, kunne dog pege i retning af, at der faktisk er tale om tekstilhør. 
Fra de øvrige perioder med hørfrø (ældre og yngre romersk jernalder) er der tale om små 
spredte fund, som viser, at der sandsynligvis har været dyrket hør på lokaliteten i 
perioderne, men det er umuligt at se, om der er tale om tekstil- eller oliehør. Det er dog 
interessant, at der er flere fund af hørfrø i det såkaldte lagerområde (figur 45), og ikke 
mindst at den store produktion af hør ser ud til at foregå i førromersk / ældre romersk 
jernalder. 
 
Planteudnyttelsen  
De udnyttede arter på Firgårde varierer lidt over tid, men overordnet set er avnklædt byg 
den stabile afgrøde, der findes gennem alle perioderne. Dog er mængden af bygkerner, der 
kunne identificeres som avnklædt byg, forholdsvis lille i den førromerske periode. Den 
generelle tendens er dog, at skiftet fra nøgen til avnklædt byg som den dominerende 
bygsort på lokaliteten allerede er sket i førromersk jernalder eller senest i løbet af ældre 
romersk jernalder, da der kun findes ganske få kerner af nøgen byg. Hvis den avnklædte byg 
er den dominerende bygsort allerede fra førromersk jernalder, så er det efter jyske forhold 
et tidligt skifte, da dette skift ellers generelt først ser ud til at ske omkring Kristi fødsel eller 
senere. På Østsjælland ser skiftet ud til at ske allerede midt i bronzealderen (Henriksen 
2003; Jensen & Andreasen 2011). Det er dog muligt, at skiftet på Firgårde først sker 
omkring Kristi fødsel, da 14C-dateringerne rækker ind i denne periode både for x747 og 
K262 vedkommende. Ud fra bevarede avner ser byggen ud til at være den seks-radede 
nikkende variant, om end der i én prøve fra førromersk jernalder (x747) er tegn på, at også 
den oprette variant har været til stede i denne periode. 

 

Figur 44. Oversigt over de arkæobotanisk analyserede prøver, hvor de dominerende arter er 
fremhævet 
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En anden afgrøde, der også tilsyneladende er usædvanligt tidligt dyrket på Firgårde, er 
rugen. Denne sort findes i form af ganske få kerner i nogle af de førromerske prøver, men 
bør i disse tilfælde nok snarere betragtes som ukrudt end som en egentligt dyrket afgrøde. 
Men allerede i prøverne fra ældre romersk jernalder findes rug i en sådan mængde, at den 
bør betragtes som dyrket. Dette er meget tidligt for rugdyrkningen i det nuværende 
Danmark, hvor det almindeligvis antages, at rugdyrkningen indføres i slutningen af ældre 
romersk jernalder (Mikkelsen 2003; Robinson et al. 2009, Jensen & Thastrup 2020). Så 
umiddelbart ser det ud til, at rugdyrkningen på Firgårde er meget tidligt. Rugdyrkningen 
fortsætter ind i yngre romersk jernalder, da sorten findes i nogle af de analyserede 
ovnprøver. Endvidere er rugen observeret i de kursoriske gennemsyn fra ældre germansk 
jernalder. 
Hvedesorterne brødhvede/durumhvede og emmer/spelt forekommer i små mængder i alle 
perioderne og kun i lidt større mængder i K223 fra ældre romersk jernalder. Denne 
fordeling antyder, at hvedesorterne har været dyrket på lokaliteten, men sandsynligvis 
uden at have haft den store økonomiske betydning. Måske kan der være tale om en form 
for luksus-afgrøde (Andreasen 2020b)? 
Det er altid vanskeligt at påvise, hvornår der er tale om dyrket havre, og hvornår det er 
ukrudtsarten flyvehavre, da disse to sorter ikke kan adskilles ud fra kernerne alene 
(Jacoment et coll. 2006; van Zeist 1970). Fra Firgårde er der dog påvist sikkert dyrket havre, 
da nogle få avner er bevaret allerede fra yngre førromersk / ældre romersk jernalder samt 
fra ældre romersk jernalder. Ligeledes er mængden af havrekerner i en prøve fra K208 så 
høj, at der sandsynligvis er tale om dyrket havre. 
Olieplanterne hør og sæddodder har også været dyrket på lokaliteten. Hør er allerede 
beskrevet ovenfor. De spredte forekomster af enkelte frø fra sæddodder fra førromersk og 
ældre romersk jernalder er vanskelige med sikkerhed at tolke som tegn på dyrkning af 

 

Figur 45. Forekomsten 
af frø fra hør både fra 
de arkæobotaniske 
analyserede prøver og 
de kursorisk 
gennemsete prøver 
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arten, da sæddodder også kan være ukrudt i andre afgrøder – særligt i hørmarken. Men 
den store mængde frø fra sæddodder fra K367 fra ældre romersk jernalder kan ikke 
afskrives som ukrudt og skal sandsynligvis betragtes som en dyrket afgrøde, hvor de 
olieholdige frø kunne udnyttes. Umiddelbart ser det ud til, at dyrkningen af sæddodder på 
lokaliteten ikke rækker ud over ældre romersk jernalder, men det kan også skyldes de 
analyserede kontekster, da sæddodder er fundet på andre lokaliteter op i germansk 
jernalder (Robinson 1994). 
Der er ikke mange spor efter indsamling af vilde planter i prøverne fra Firgårde. Almindelig 
spergel er dog fundet i tre kontekster (K262, K231 og K367) i så store mængder, at den art 
må have været udnyttet. Nogle forfattere er fortalere for, at almindelig spergel i nogle 
tilfælde bør betragtes som en dyrket afgrøde (Hatt 1943), hvilket den er blevet i nyere tid 
(Brøndegaard 1979), men generelt betragtes arten som en indsamlet art. Der er flere 
forhistoriske tilfælde, der også viser indsamling og udnyttelse af spergelfrøene, ligesom det 
kendes fra nyere tid, at frøene er indsamlet og spist (Jessen 1933; Helbæk 1951; 
Brøndegaard 1979). Desuden er der enkelte spredte spor efter indsamling af hasselnødder i 
form af skalfragmenter. Fra et nedbrændt jernalderhus ved Skals kendes en trækasse fyldt 
med spergelfrø. Fundet er endnu ikke undersøgt, men der er formodentlig tale om 
adskillige liter spergelfrø. 
Alt i alt ser der ud til at have været satset på mange forskellige afgrøder på Firgårde, hvor 
man ovenikøbet ser ud til at have været tidligt ude med dyrkningen af nogle af sorterne 
(avnklædt byg og rug). Desuden er de dyrkede afgrøder suppleret med indsamling af 
planter fra omgivelserne. 
 
Lagerområdet og langhusene 
Samlingen af økonomibygninger fra ældre romersk jernalder i det såkaldte lagerområde ser 
ud til (blandt andet) at være blevet brugt til oplagring af en bred vifte af plantemateriale. 
Foruden lagrer af forskellige kornsorter ser der også ud til at være opbevaret restprodukter 
efter diverse kornrensningsprocesser, såkaldt kornrensningsaffald. Spørgsmålet er dog om 
der reelt er tale om affald eller om der snarere er tale om materiale, der kunne udnyttes til 
et eller andet formål – måske foder, brændsel, gulvstrøelse, nødkost osv. At 
restprodukterne bliver oplagret tyder på en eller anden form for senere udnyttelse, og de 
kendte fund af maveindholdet fra moselig, hvor der optræder mange ukrudtsfrø, kunne 
afspejle disse restprodukter (Harrild et al. 2007). En anden mulighed er, at restprodukterne 
afspejler gulvstrøelse i bygningerne, men i givet fald er det tilsyneladende kun i nogle dele 
af bygningerne, at der har været gulvstrøelse. 
Derudover har der været oplagret andre spiselige planter i bygningerne, idet der i det ene 
hus er en stor mængde sæddodder. Det er en dyrket afgrøde, som har olieholdige frø, der 
kan bruges i madlavningen. I et andet hus er der en større mængde frø fra almindelig 
spergel; sandsynligvis en indsamlet art med olieholdige frø, men som også optræder som 
ganske almindeligt markukrudt. 
Endeligt er der spor efter mulig opbevaring af indsamlede arter i form af enkelte 
skalfragmenter af hasselnød. 
Også i langhusene ser der ud til at have været lagre og /eller håndtering af diverse afgrøder 
i form af korn og hør, ligesom der sandsynligvis er spor efter indsamling i form af enkelte 
fragmenter af hasselnøddeskaller. 
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Dermed ser det ikke umiddelbart ud til, at der med sikkerhed alene ud fra de 
arkæobotaniske analyser kan skelnes mellem de forskellige hustyper alene ud fra det 
arkæobotaniske indhold. 
 
Jernudvindingsovnene 
Det arkæobotaniske materiale fra de fire analyserede jernudvindingsovne fra Firgårde viser 
variationen af det materiale, der blev brugt i ovnene enten som prop eller eventuelt som 
brændsel. I to af ovnene er der tilsyneladende brugt tærskeaffald fra avnklædt byg og rug 
som prop, i den ene muligvis suppleret med lyngkviste. I den tredje ovn er der sandsynligvis 
blevet brugt nyoptrukket/nyhøstet afgrøde i form af byg som prop. Det arkæobotaniske 
materiale fra den fjerde ovn stammer sandsynligvis fra selve proppen, men det er også 
muligt, at der er tale om brændsel, idet der er tale om affaldet/rester efter finrensningen af 
kornet. 
Dermed giver jernudvindingsovnene et indblik i den variation, der er i plantematerialet i 
forbindelse med disse anlæg. 
Der er ligeledes analyseret trækul fra få jernudvindingsanlæg – se ovenfor. 
 

Træforbrug: trækul fra de formodede hørtørringsanlæg fra yngre 
førromersk/ældre romersk jernalder 
Prøverne fra de ovnanlæg, som fortolkes som hørtørringsanlæg, giver et meget konsistent 
resultat. Baseret på konteksterne kan det konkluderes, at der primært er brugt eg som 
brændsel (81%). Det forventes, at dominansen af eg er et resultat af et udvalg, men det kan 
ikke påvises, da der er ikke andre oplysninger om sammensætningen af vegetationen end 
trækullet. Eg er grundet veddets høje tæthed meget velegnet som brænde, da det kan give 
ild med en høj temperatur og langvarig varme (Gayer 1941; Risør 1966). Udover eg 
indeholder ovnene også trækul af andre taksa, herunder primært el, kernefrugtfamilien og 
hassel, og desuden nogle stykker af birk, ask, kirsebærslægten og elm. Nogle af disse taksa 
er meget egnet som brændsel, herunder ved af birk og kernefrugtfamilie, af hvilke der er 
fundet en større mængde i én prøve fra indfyringsrummet af K276. Ved af kernefrugtfamilie 
kan give et bål med en høj temperatur, men brænder dog roligt, som gør det egnet f.eks. til 
at lave mad (Kreuz 1992). Andre vedarter er ikke specielt egnet som brændsel, herunder el. 
Disse kan have været optændingstræ eller bare andre arter, som var til rådighed. Der findes 
ikke en tydelig forskel i tilstedeværelse af disse taksa mellem indfyringsrummene og 
hørtørringsdelene af ovnene. 
I begge dele af de anlæg, hvor hørtørringen formentlig fandt sted og i de (formodede) 
indfyringsrumme, findes meget trækul af eg. Der forventes dog ikke, at man har brugt 
store, åben bål med høj temperatur til hørtørringen, da ilden ikke måtte få fat i hørren, 
selvom det blev mere og mere tørt i løbet af processen. Der findes en mulig forklaring. I 
indfyringsrummet af K266 og i både den formodede indfyringsskakt og tørringsrummet af 
K276 fandtes tillige ildpåvirkede sten. Det tyder på, at man kan have opvarmet sten til at 
tørre hørren. Opvarmede sten afgiver en jævn varme og kan nemt holdes på den samme 
temperatur i meget lange perioder med minimal fyring (Hansen & Høier 2000, s.81). 
Brændslet i den del af ovnen, hvor hørtørring foregik, kan dermed forklares ved 
opvarmning af sten før selve tørringsprocessen begyndte, mens man relativt nemt kunne 
vedligeholde temperaturen bagefter vha. ild i indfyringsrummet. 
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Der kan observeres en relativ højere artsvariation i fire prøver fra ovnene, X1268 og X1272 
fra K277 samt X1294 og X1302 fra K266. I K266 kan det forklares ved at prøverne er 
indsamlet fra forskellige kontekster (en stenfyldt grube og en trækulsstribe fra en ukendt 
konstruktion), mens prøverne fra K277 er fra den yderste del af indfyringskanalen. Det 
grundlæggende mønster i resultaterne er dog den store lighed mellem de fleste prøver fra 
de to hørtørringsanlæg. To af prøverne fra K276 udenfor ovnen, X1273 og X1274 fra en 
grube og kulturlag, passer også godt i billedet. Den store lighed mellem flertallet af 
prøverne kan tyde på, at de analyserede prøver repræsenterer en kort aktivitetsperiode, 
eller at træforbruget var meget konsistent over en længere periode. Det kan afspejle en 
kontinuitet af aktiviteter og brændeudvalg igennem længere tid. Dateringerne tillader 
begge hypoteser. 
 

Træforbrug: trækul fra mellem/yngre og yngre førromersk jernalder, 
ældre romersk jernalder, yngre romersk jernalder og ældre germansk 
jernalder 
Mens trækullet fra ovnene giver indblik i brændeforbrug i yngre/ældre romersk jernalder, 
belyser de prøver fra andre perioderne forbrug af træ gennem tid. Da de fleste prøver af 
disse prøver er fra stolpehuller og da en stor del at træet repræsenterer stammetræ, giver 
det først og fremmest en forståelse af forbruget af bygningstømmer, som i alle perioder 
først og fremmest er eg. Der var i omgivelser af Firgårde tydeligvis ingen mangel på eg. Eg 
er meget velegnet som bygningstømmer, da det er meget hårdt, sejt og holdbart. Veddet er 
dertil let at bearbejde og nemmere at kløve end mange andre træarter (Harris et al. 2003; 
Risør 1966). Eg er også velkendt som bygningstømmer helt op i nutiden. I mellem/yngre 
førromersk jernalder findes desuden formodet stammetræ af el (i én prøve), i yngre 
romersk jernalder formodet stammetræ af el og løn (i én prøve) og i ældre germansk 
jernalder formodet stammetræ af bøg og hassel (i henholdsvis 4 og 2 bygninger). Bøgetræ 
er også hårdt træ og egnet som bygningstømmer, men hvis det ikke er rigtigt tørt, har det 
en tendens til skørhed, og veddet er minder holdbart end egetræ (Taylor 1981). Udvalget af 
bøg kan hænge sammen med et opportunistisk forbrug udtrykt som det træ, der var af en 
eller anden grund nemmest tilgængeligt. El, hassel og løn er ikke særligt egnet som 
bygningstømmer: Træerne udvikler ikke så ofte stammer, som er både kraftige og lige, og 
veddet er mindre hårdt og dermed mindre holdbart. Fund af el og løn stammer fra området 
ved den mulige smedje. Det kan godt være, at træet blev brugt på en anden måde i en 
smedje end i de øvrige bygninger pga. bygningens særlige funktion. Trækullet kan f.eks. 
afspejle andre aktiviteter som f.eks. brændeforbrug i smedjen. 
Udover stammetræ er der i stolpehullerne fundet træ af grene eller yngre stammer af 
mange forskellige arter. Variationen er størst i ældre germansk jernalder, hvad der dog kan 
hænge sammen med antal undersøgte prøver. Den præcise funktion af disse stykker trækul 
er vanskeligt at rekonstruere: det kan dreje sig om mindre bygningstømmerelementer, dele 
af fletværk til vægge eller muligvis brændte rester af alle mulige slags trægenstande 
og/eller brænde, som blev anvendt i bygningerne, og som endte som affald i 
stolpehullerne. 
Der er kun fundet grene af nogle taksa. I mellem/yngre og yngre førromersk jernalder er 
der fundet grene af hassel, eg, el, kernefrugtfamilie og birk i både huse og 
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økonomibygninger. I ældre romersk jernalder er der fundet grene af hassel i én enkelt 
prøve. I yngre romersk jernalder er fundet grene af eg, birk og hassel i to huse og en 
slaggegrube. I ældre germansk jernalder er der fundet grene af eg, hassel, el og lyng i tre 
økonomibygninger og to huse. Grene af især hassel, el, og birk kan have været brug som 
vidjer i væggene, mens alle grene kan også have fungeret som brændsel, især 
optændingsmateriale, i ildsteder eller muligvis som løvfoder. 
Trækulsanalysen af prøverne fra stolpehuller fra de forskellige anlæg fra ældre germansk 
jernalder viser kun få mulige forskelle. K245 karakteriseres ved ekstra brug af bøg, mens 
K242 er karakteriseret ved mindre brug af hassel. I K241 findes en relativt stor variation, 
som muligvis kan relateres med en særlig funktion af denne bygning - som dog er ukendt. 
Disse bygninger er alle en del af den samme gård. 
Udover de mange prøver fra stolpehuller er der også analyseret få prøver, som giver et 
indblik i brændeforbruget. Tre prøver fra et jernudvindingsanlæg og to slaggegruber fra 
yngre romersk jernalder viser, at eg og bøg blev brugt som brænde. Ligesom eg er bøg også 
vel egnet som brænde (Taylor 1981). 
 

Konklusion 
Trækullet viser, at skovvegetationen bestod af løvskov, herunder formentlig egeskov og 
muligvis skovbrynsvegetation af åbne områder med eg, el, hassel, kernefrugtfamilie, 
kirsebærslægt, elm, ask, løn, birk, poppel og pil. Desuden kan der have været 
skovvegetation af mere eller mindre våde områder med el, ask, elm, poppel og/eller pil. Eg 
kan have været et meget vigtigt element i skoven, men det er ikke sikkert, da den lige så 
godt kan være overrepræsenteret, fordi den blev selektivt udvalgt til forbrugsformål. Det 
skal huskes, at vegetationen kan have været mere varieret end påvist ved trækulsanalysen, 
da trækullet formentlig er en udvalg blandt de tilgængelige træer og busker. Der kan 
sagtens have været flere arter, som man ikke har fundet anvendelse. 
En mulig ændring i vegetationen over tid er, at der findes mindre ved af kernefrugtfamilie 
efter romersk jernalder. Fra yngre romersk jernalder findes endvidere bøg i 
trækulsspektrummet, som formentlig kan tolkes som en indvandring af dette træ i 
området. 
Analysen af trækul fra stolpehullerne viser, at man foretrak eg til bygningstømmer. Forbrug 
af eg til dette formål er meget konsistent igennem hele jernalder, og tyder på, at der ikke 
var en mangel på eg. Arter, som muligvis også er blevet brugt som bygningstømmer er el, 
hassel, bøg og løn. Analysen af to hørtørringsanlæg fra yngre/ældre romersk jernalder viser 
brug af eg som brændsel til disse specifikke anlæg. Dermed ligner at adskiller anlæggene sig 
fra andre kendte hørtørringsanlæg, hørbrydegruber, hvor der primært er dokumenteret 
brug af tørv (dog se også brug af både tørv og trækul i Røjgård, Larsen 2014). Analyse af få 
jernudvindingskontekster fra yngre romersk jernalder viser brug af eg og bøg som 
brændsel. Prøverne fra de forskellige perioder viser endvidere, at man desuden brugte ved 
af eg, el, hassel, kernefrugtfamilie, bøg, birk, kirsebærslægt, pil, poppel, elm, ask, løn og 
lyng til andre, ukendte formål i huser og økonomibygninger, såsom mindre 
konstruktionselementer, fletværk af vægge, brændsel, genstande og/eller muligvis 
løvfoder. 
De arkæobotaniske analyser viser, at der på Firgårde i ældre jernalder har været en varieret 
planteøkonomi, hvor fokus har været på de dyrkede afgrøder, som tilsyneladende er blevet 
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suppleret med indsamlede arter i form af frø fra almindelig spergel og hasselnødder. 
Agerbruget er præget af avnklædt byg, som tilsyneladende er blevet den dominerende 
bygsort meget tidligt i forhold til, hvad der ellers kendes fra andre jyske lokaliteter. Også 
med hensyn til dyrkningen af rug ser det ud til, at dette introduceres tidligt på Firgårde i 
forhold til andre lokaliteter. Også havre og hvedesorterne emmer/spelt og 
brødhvede/durumhvede dyrkes på lokaliteten, men sandsynligvis i mindre omfang. 
Hør har i lokalitetens tidlige periode også været en vigtig afgrøde og fundene af større 
mængder hørfrø og -stængler viser sammen med de arkæologiske 
tekstilsproduktionsanlæg, at de arkæobotaniske fund formodentlig afspejler tekstilhør frem 
for oliehør, skønt der ikke kan skelnes ud fra de fundne frø. 
Der er dog også spor i nogle perioder efter udnyttelse af andre olieplanter, idet der er ét 
tilfælde, hvor der kan ses en mulig dyrkning af sæddodder samt flere tilfælde, hvor 
almindelig spergel ser ud til at være indsamlet. 
Hvilke arter, der har været dyrket og været de dominerende, varierer over tid, da nogle 
sorter kommer ind i løbet af lokalitetens levetid (rug), mens andre bliver mindre vigtige 
over tid (hør). 
Endelig er der også spor efter, at hvad man i dag vil kalde affaldsprodukter fra 
kornrensningen, bliver oplagret og udnyttet, muligvis til flere forskellige formål. 
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Bilag 1 
Tabel 1. SBM 1383, Firgårde IV, oversigt over de kursorisk gennemsete prøver 
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etape IV, 
forsinkelsesbassin 2014 19 Nej - - 0 5 X Græsfrø. 
etape IV, 
forsinkelsesbassin 2014 20 Nej - - 0 5< XX Græsfrø og spergel. 
etape IV, 
forsinkelsesbassin 2014 21 Nej - - 1f 1 XX Gåsefod og ubestemt korn. 
etape IV, 
forsinkelsesbassin 2014 22 Nej - - 1? 4 X 

Spergel, græsfrø og 
eventuelt en rug? 

etape IV, 
forsinkelsesbassin 2014 23 Nej - - 0 3 X Spergel og galium. 

IV, etape II 2015 127 Nej - Ja 0 <3 XX 

5 kaffefiltre. Forkullet 
muselort? Forkullede 
stængler. Knavel 

IV, etape II 2015 140 Nej - Evt. 0 0 XX   

IV, etape II 2015 141 Nej - Evt. 0 0 XX 
Forkullet stængel. Små 
trækulsstykker 

IV, etape II 2015 142 Nej - Evt. 0 0 XX 
Forkullet stængel. Små 
trækulsstykker 

etape II, del I 2016 500 Nej - Ja 1-3 0 xxxx 
1 of 3 sample bags screened. 
Byg 

etape II, del I 2016 501 Nej - Evt. 0 0 xx   

etape II, del I 2016 503 Nej - Evt. 0 0 xxxx 
1 of 3 sample bags screened. 
Charcoal: much eg observed. 

etape II, del I 2016 504 Nej - Ja 0 0 xxx Charcoal: non-eg observed 

etape II, del I 2016 505 Nej - Ja 1-3 0 xxx 
1 of 3 sample bags screened. 
Byg/hvede 

etape II, del I 2016 506 Nej - Evt. 0 0 xxxx 

1 of 3 bags. Charcoal: 
presumably not suitable for 
dating. 

etape II, del I 2016 507 Nej - Evt. 0 0 xxxx 

1 of 3 bags. Charcoal: 
presumably not suitable for 
dating. 

etape II, del I 2016 508 Nej - Nej 0 0 xxx 
Not suitable for charcoal 
analysis 

etape II, del I 2016 509 Nej - Ja 0 0 xxx 
1 of 3 sample bags screened. 
Charcoal: non-eg observed 

etape II, del I 2016 510 Nej - Ja 2-5 0 xxx 

1 of 3 sample bags screened 
screened. Brødhvede og 
hvede 

etape II, del I 2016 511 Nej - Ja 0 0 xx Charcoal: non-eg observed 
etape II, del I 2016 512 Nej - Nej 0 0 xx Charcoal: eg observed 
etape II, del I 2016 513 Nej - Nej 0 0 xx   
etape II, del I 2016 514 Nej - Ja 0 0 xx Charcoal: non-eg observed 

etape II, del I 2016 515 Nej - Ja 0 0 xx 
Charcoal: twig / thin branch 
observed (suitable). 

etape II, del I 2016 516 Nej - Ja 0 0 xxxxx 
1 of 4 sample bags screened. 
Dung present? 

etape II, del I 2016 517 Nej - Ja 0 0 xxx Charcoal: non-eg observed 

etape II, del I 2016 518 Nej - Ja 0 1 xxxx 

Charcoal: non-eg observed. 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

etape II, del I 2016 519 Nej - Ja 0 0 xxx   
etape II, del I 2016 520 Nej - Ja 0 0 xxx Charcoal: non-eg observed 
etape II, del I 2016 521 Nej - Ja 1 0 xx Byg 
etape II, del I 2016 522 Nej - Ja 0 0 xx   
etape II, del I 2016 523 Nej - Ja 0 0 xx   
etape II, del I 2016 524 Nej - Nej f 0 x Byg 
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etape II, del I 2016 525 Nej - Ja 8 4 xx 

Rug. Poaceae. Persciaria 
lapathifolia/maculosa. 
Cereal culms? 

etape II, del I 2016 526 Nej - Ja 0 0 xx Charcoal: non-eg observed 
etape II, del I 2016 527 Nej - Evt. 0 0 xxx   

etape II, del I 2016 528 Nej - Evt. 0 2 xx 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

etape II, del I 2016 529 Nej - Ja 0 0 xx Charcoal: non-eg observed 
etape II, del I 2016 530 Nej - Ja min. 6 0 xx Havre og rug 

etape II, del I 2016 531 Nej - Nej 0 4 xx 

Charcoal: eg observed. 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

etape II, del I 2016 532 Nej - Evt. 0 0 xx   
etape II, del I 2016 533 Nej - Ja 0 0 xx Charcoal: non-eg observed 
etape II, del I 2016 534 Nej - Nej 0 0 x   
etape II, del I 2016 535 Nej - Nej 0 0 -   
etape II, del I 2016 536 Nej - Ja 0 0 xxx Charcoal: non-eg observed 
etape II, del I 2016 537 Nej - Ja 0 0 xx Charcoal: non-eg observed 
etape II, del I 2016 538 Nej - Evt. 0 0 xx   
etape II, del I 2016 539 Nej - Nej 0 0 x   

etape II, del I 2016 540 Nej - Ja 1-2 0 xxx 
1 of 3 sample bags screened. 
Cf. Byg. 

etape II, del I 2016 541 Nej - Ja 0 2 xxx 

Galeopsis sp., Linum 
usitatissimum (hør), 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

etape II, del I 2016 542 Nej - Ja 0 0 xxx   
etape II, del I 2016 543 Nej - Ja 0 0 xx Charcoal: non-eg observed 
etape II, del I 2016 544 Nej - Ja 0 0 xx Charcoal: non-eg observed 
etape II, del I 2016 546 Nej - Ja 0 0 xx Charcoal: non-eg observed 
etape II, del I 2016 547 Nej - Ja 1 0 xx Havre 
etape II, del I 2016 548 Nej - Nej 0 0 xx   
etape II, del I 2016 549 Nej - Ja 0 0 xxx Charcoal: non-eg observed 
etape II, del I 2016 549 Nej - Ja 0 0 xx Charcoal: non-eg observed 
etape II, del I 2016 550 Nej - Ja 0 0 xxx Charcoal: non-eg observed 
etape II, del I 2016 551 Nej - Ja 1 0 xx Byg 

etape II, del I 2016 552 Nej - Ja 0 1 xx 
Charcoal: non-eg observed. 
Fallopia convolvulus. 

etape II, del I 2016 553 Nej - Nej 0 0 xx   
etape II, del 2 2019 632 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   
etape II, del 2 2019 633 Nej Nej Evt. 0 0 XX   
etape II, del 2 2019 634 Nej Nej Evt. 0 2 XX Spergula arvensis 

etape II, del 2 2019 635 Nej Nej Evt. 0 5 XX 
Spergula arvensis, cf. Galium 
sp.  

etape II, del 2 2019 636 Nej Nej Evt. 1* 0 XXX *Ikke nok til datering  
etape II, del 2 2019 637 Nej Nej Ja 2 1 XXX Byg, Hvede, Poaceae 
etape II, del 2 2019 639 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   
etape II, del 2 2019 640 Nej Nej Nej 0 0 X   
etape II, del 2 2019 641 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   
etape II, del 2 2019 643 Nej Nej Evt. 0 1 XX Poaceae 
etape II, del 4 2017 699 Nej Nej Evt.  0 0 XXX   

etape II, del 4 2017 700 Nej Evt. Ja 5 >10 XXXXX 
Byg, Brødhvede, Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

etape II, del 4 2017 701 Nej Nej Evt.  0 2 XX Chenopodium sp., Poaceae  
etape II, del 4 2017 702 Nej Nej Ja 1 1-2 XXX Mulig Byg, Ranunculus sp. 
etape II, del 4 2017 703 Nej Nej Evt.  0 0 XXX   
etape II, del 4 2017 704 Nej Nej Evt.  0 0 XX   
etape II, del 4 2017 705 Nej Evt. Evt.  0 1-2 XXXX cf. Galium sp. 
etape II, del 4 2017 706 Nej Nej Evt.  0 0 XX   

etape II, del 4 2017 707 Nej Nej Evt.  0 2 XXX 
Spergula arvensis + 
lyngstængel 

etape II, del 4 2017 708 Nej Nej Evt.  0 >10 XXX 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
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Spergula arvensis, 
Chenopodium sp. 

etape II, del 4 2017 709 Nej Evt. Evt.  0 0 XXXXX 
Meget trækulsfnuller + 
slagge 

etape II, del 4 2017 710 Nej Nej Evt.  0 0 XXX Slagge 
etape II, del 4 2017 711 Nej Nej Evt.  0 2 XXX Poaceae 

etape II, del 4 2017 712 Nej Nej Ja 5+f 20 XX 

Rug, Poaceae, Spergula 
arvensis, Chenopodium sp., 
cf. Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Plantago lanceolata 

etape II, del 4 2017 713 Nej Nej Evt.  0 5-10 XX 
Spergula arvensis, Persicara 
lapathifolia/maculosa 

etape II, del 4 2017 714 Nej Nej Evt.  0 15 XX 

Chenopodium sp., Poaceae, 
Persicaria 
lapathifolia/Maculosa, 
Spergula arvensis, cf. 
Stellaria media 

etape II, del 4 2017 715 Nej Nej Evt.  0 >5 XXX 

Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Poaceae + meget 
trækulsfnuller 

etape II, del 4 2017 716 Nej Nej Evt.  0 10 XXX 

Chenopodium sp., Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Poaceae, Rumex acetosella 

etape II, del 4 2017 717 Nej Nej Evt.  0 0 XXX   
etape II, del 4 2017 718 Nej Nej Evt.  0 1 X   

etape II, del 4 2017 719 Nej Nej Evt.  0 1-2 XX 
cf. Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

etape II, del 4 2017 720 Nej Nej Evt.  0 0 XX   

etape II, del 4 2017 721 Nej Nej Evt.  1f* 10 XXX 

Spergula arvensis, Carex sp., 
cf. Polygonum aviculare 
*Evt. ikke nok til C14 

etape II, del 4 2017 722 Nej Nej Evt.  0 5 XXX 

Persicaria 
lapathifolia/mculosa, 
Spergula arvensis 

etape II, del 4 2017 723 Nej Nej Ja 1+f 0 XXX Rug/Havre + slagge 

etape II, del 4 2017 724 Nej Nej Evt.  0 6 XX 

Chenopodium sp., 
Schleranthus sp., Spergula 
arvensis + slagge 

etape II, del 4 2017 725 Nej Nej Evt.  0 1 XX Spergula arvensis + slagge 
etape II, del 4 2017 726 Nej Nej Ja 1 1 XX Rumex acetosella 

etape II, del 4 2017 727 Nej Nej Evt.  0 15 XXX 

Chenopodium sp., Spergula 
arvensis, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Poaceae 

etape II, del 4 2017 728 Nej Nej Nej 0 1 X cf. Plantago lanceolata 
etape II, del 4 2017 729 Nej Nej Evt.  0 1 XX Spergula arvensis 
etape II, del 4 2017 730 Nej Nej Evt.  0 1 XX   
etape II, del 4 2017 731 Nej Nej Evt.  0 0 XX   
etape II, del 4 2017 732 Nej Nej Evt.  0 0 XXX   
etape II, del 4 2017 733 Nej Evt. Evt.  0 0 XXXX Meget trækulsfnuller 
etape II, del 4 2017 734 Nej Nej Evt.  0 0 XXX   

etape II, del 4 2017 735 Nej Nej Evt.  0 2-4 XXX 
Chenopodium sp., Spergula 
arvensis 

etape II, del 4 2017 736 Nej Nej Evt.  0 5 XX 

Spergula arvensis, Rumex 
acetosella, Fallopia 
convolvulus 

etape II, del 4 2017 737 Nej Nej Evt.  1f* 4 XXX 

Chenopodium sp., Spergula 
arvensis *Evt. ikke nok til 
C14 

etape II, del 4 2017 738 Nej Nej Evt.  0 1 XXX   
etape II, del 4 2017 739 Nej Nej Evt.  0 0 XX   
etape II, del 4 2017 740 Nej Nej Nej 0 0 XX* *Evt. ikke nok til C14 
etape II, del 4 2017 741 Nej Nej Nej 0 0 X   
etape II, del 4 2017 742 Nej Nej Evt.  0 0 XX   
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 etape II, del 3 2020 747 Ja Nej Ja 3-30 >30 xx 

½ lille fundæske. Byg. 
Kornstrå-"knæ". Aksled. 
Hørstængler. Hørfrø. 
Hørkapsel-fragmenter. 
Spergula arvensis. Fallopia 
convolvulus 

 etape II, del 3 2020 747 Ja Nej Ja 0 0 0 

1/4 lille fundæske. 
Hørstængler i bundter 
(tidligere modtaget prøve) 

 etape II, del 3 2020 749 Evt. Nej Ja >20 <20 xxx 

Byg. Rug. Havre. Carex sp. 
Fallopia convolvulus. 
Chenopodium album 

 etape II, del 3 2020 750 Nej Ja Evt. 0 0 xxxxx 5 kaffefiltre 
 etape II, del 3 2020 751 Nej Nej Ja 6+f <5 xx Byg 
 etape II, del 3 2020 752 Nej Nej Evt. 1f* 0 xxx *Ikke 14C-egnet 
 etape II, del 3 2020 753 Nej Ja Evt. 0 0 xxxx A6785 

 etape II, del 3 2020 754 Nej Nej Ja 3 2 xxx 
A6781. Avnklædt byg. 
Hasselnøddeskalsfragmenter 

 etape II, del 3 2020 755 Nej Ja Evt. 0 0 xxxx 
Opvarmet deformeret 
organisk materiale 

 etape II, del 3 2020 756 Nej Nej Ja 10-15 <30 xxx 

Byg. Avnklædt byg. Rug. 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa. 
Chenopodium sp. 

 etape II, del 3 2020 757 Nej Nej Ja 7 <5 xxx Byg. Rug. Havre 
 etape II, del 3 2020 758 Nej Ja Ja 5-15 <10 xxxx Byg. Avnklædt byg. Poaceae 

 etape II, del 3 2020 759 Evt. Nej Ja >30 <20 xxx 
Byg. Rug. Aksled. Rumex 
acetosella. Poaceae 

 etape II, del 3 2020 760 Ja Ja Ja >75 >20 xxxx Rug. Havre. Aksled. Poaceae 
 etape II, del 3 2020 761 Evt. Nej Ja 20-30 <10 xxx Rug. Poaceae 
 etape II, del 3 2020 762 Nej Ja Evt. 0 <20 xxxx Galeopsis sp. 

 etape II, del 3 2020 763 Ja Nej Ja >100 >40 xxx 

Havre. Rug. Emmer/spelt. 
Poaceae. Rumex sp. 
Polygonum aviculare. 
Chenopodium sp. Spergula 
arvensis. Rumex acetosella 

 etape II, del 3 2020 764 Ja Nej Ja >50 <30 xxx 

Avnklædt byg. Havre. Rug. 
Aksled. Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

 etape II, del 3 2020 765 Evt. Ja Ja >20 <20 xxxx 

Byg. Avnklædt byg. Poaceae. 
Spergula arvensis. 
Sandslagge 

 etape II, del 3 2020 766 Evt. Nej Ja >30 >10 xxx Rug 
 etape II, del 3 2020 767 Nej Nej Ja 1+1f <5 xxx Byg 
 etape II, del 3 2020 768 Nej Nej Ja 10-15 <5 xx Byg. Havre 
 etape II, del 3 2020 769 Nej Nej Evt. 0 0 xxx   

 etape II, del 3 2020 770 Ja Nej Ja >100* <30 xxx 

*Fortrinsvis aksled fra byg 
og rug. Rug. Fabaceae. 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

 etape II, del 3 2020 771 Nej Nej Evt. 0 0 xxx 
Opvarmet deformeret 
organisk materiale 

 etape II, del 3 2020 772 Nej Nej Evt. 1f* 0 xx *Ikke 14C-egnet 
 etape II, del 3 2020 773 Nej Nej Evt. 0 0 xx   
 etape II, del 3 2020 774 Nej Nej Evt. 0 0 xx Lyng. Beskidt materiale 

 etape II, del 3 2020 775 Ja Nej Ja >30 >150 xxx 

Havre. Byg. Hør. Persicaria 
lapathifolia/maculosa. 
Chenopodium album 

 etape II, del 3 2020 776 Nej Ja Evt. 0 0 xxxxx 1 lille fundæske 

 etape II, del 3 2020 777 Ja Nej Ja 30-40 >50 xx 

Byg. Avnklædt byg. Havre. 
Strå. Poaceae. 
Caryophyllaceae. Spergula 
arvensis. Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

 etape II, del 3 2020 778 Nej Nej Ja 1 <20 xx 
Byg. Lyngstængler. Poaceae. 
Persicaria 
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lapathifolia/maculosa. 
Galeopsis sp. 

 etape II, del 3 2020 779 Nej Nej Ja 2 <10 xxx Byg 

 etape II, del 3 2020 780 Nej Nej Evt. 0 <20 xxx 

Persicaria 
lapathifolia/maculosa. 
Galeopsis sp. 

 etape II, del 3 2020 781 Nej Nej Ja 2+f <5 xxx 
Havre. Byg. Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

 etape II, del 3 2020 782 Nej Ja Ja 3-4 <20 xxxx 

Havre. Persicaria 
lapathifolia/maculosa. 
Chenopodium sp. Poaceae 

etape II, del 5 2019 907 Nej Nej Ja 1 0 XXX 

Emmer/Spelt + Opvarmet 
deformeret organiske 
materiale 

etape II, del 5 2019 908 Nej Nej Evt. 0 0 XX 

+ Opvarmet deformeret 
organiske materiale (meget). 
1 af 2 kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 910 Nej Nej Evt. 0 0 XX 

+ Opvarmet deformeret 
organiske materiale (meget). 
1 af 2 kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 911 Nej Nej Evt. 0 <5 XX 

Persicaria 
lapathifolia/maculosa + 
Opvarmet deformeret 
organiske materiale (meget) 

etape II, del 5 2019 912 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   

etape II, del 5 2019 913 Nej Nej Evt. 0 <3 XXX 

cf. Carex sp. + Opvarmet 
deformeret organiske 
materiale. 1 af 2 kaffefiltre 
gennemset 

etape II, del 5 2019 926 Nej Nej Evt. 0 <5 XXX 

Rumex acetosella + 
Opvarmet deformeret 
organiske materiale 

etape II, del 5 2019 927 Nej Nej Ja 12f 0 XXX 

+ Opvarmet deformeret 
organiske materiale. 1 af 4 
kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 928 Nej Nej Evt. 3f <10 XXX 

Spergula arvensis, Poaceae, 
cf. Carex sp. + Opvarmet 
deformeret organiske 
materiale 

etape II, del 5 2019 930 Nej Nej Evt. 0 <5 XXX 

Poaceae + Opvarmet 
deformeret organiske 
materiale + Brændt ler 

etape II, del 5 2019 932 Nej Nej Evt. 0 0 XXX 

+ Opvarmet deformeret 
organiske materiale. 1 af 2 
kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 936 Nej Nej Evt. 0 0 XX*   
etape II, del 5 2019 937 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX   
etape II, del 5 2019 938 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   
etape II, del 5 2019 939 Nej Nej Evt. 0 1 XX* cf. Poaceae 
etape II, del 5 2019 940 Nej Nej Nej 0 0 X   
etape II, del 5 2019 941 Nej Nej Evt. 0 0 XXX 1 af 2 kaffefiltre gennemset 
etape II, del 5 2019 942 Nej Nej Evt. 0 1 XX* Carex sp.  
etape II, del 5 2019 944 Nej Nej Evt. 0 0 XX*   

etape II, del 5 2019 945 Nej Nej Evt. 1f 1 XX* 
Plantago lanceolata. Korn: 
Muligvis ikke nok til C14 

etape II, del 5 2019 946 Nej Nej Evt. 0 <5 XXX** Poaceae 
etape II, del 5 2019 947 Nej Nej Evt. 0 0 XX*   

etape II, del 5 2019 948 Nej Nej Evt. 0 <3 XXX** 

Poaceae + Opvarmet 
deformeret organiske 
materiale (lidt) 

etape II, del 5 2019 949 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX 

 + Opvarmet deformeret 
organiske materiale + 
Brændt ler 

etape II, del 5 2019 950 Evt. Ja Ja <80 + f <5 XXXX** Avnklædt byg, Rug + Strå? 

etape II, del 5 2019 951 Nej Ja Ja >40 + f <5 XXXX** 

Avnklædt 
byg,Hasselnødskal, 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa 
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etape II, del 5 2019 952 Nej Nej Ja 3 + f <3 XXX** 
Mulig byg, Brødhvede - 
hårdt brændt 

etape II, del 5 2019 953 Nej Nej Evt. 0 0 XXX** 2 af 2 kaffefiltre gennemset 
etape II, del 5 2019 954 Nej Nej Nej 0 0 X   
etape II, del 5 2019 955 Nej Nej Evt. 0 0 XX*   
etape II, del 5 2019 956 Nej Nej Evt. 0 0 XX*   

etape II, del 5 2019 957 Nej Ja Ja <5 + f <10 XXXX** 

Byg, Havre, Carex sp., 
Rumex acetosella, Poaceae + 
Opvarmet deformeret 
organiske materiale + 
Brændt ler 

etape II, del 5 2019 959 Nej Nej Nej 0 1 X Poaceae 

etape II, del 5 2019 960 Nej Nej Evt. 0 <10 XXX 

Carex sp., Rumex acetosella 
+ Opvarmet deformeret 
organiske materiale + 
Brændt ler 

etape II, del 5 2019 961 Nej Nej Evt. 0 <15 XX 
Carex sp., Poaceae, Spergula 
arvensis 

etape II, del 5 2019 962 Nej Ja Ja <10 + f <30 XXXX 

Byg, Mulig rug, 
Chenopodium sp., Poaceae, 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa + 
Opvarmet deformeret 
organiske materiale + 
Stængler 

etape II, del 5 2019 963 Nej Nej Evt. 1f <10 XX Poaceae, Galium sp.  
etape II, del 5 2019 964 Nej Nej Nej 0 0 X   
etape II, del 5 2019 965 Nej Nej Nej 0 0 X   
etape II, del 5 2019 966 Nej Nej Nej 0 0 X   
etape II, del 5 2019 967 Nej Nej Evt. 0 <5 XX**   

etape II, del 5 2019 968 Evt. Ja Ja >90 <15 XXXX** 

Avnklædt byg, Havre, 
Poaceae. 1 af 3 kaffefiltre 
gennemset 

etape II, del 5 2019 969 Nej Ja Ja 2f 0 XXXX**   

etape II, del 5 2019 970 Nej Ja Ja 10 + f <20 XXXX 

Avnklædt byg, Havre, 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Spergula arvensis, Carex sp., 
Fumaria officinalis + 
Opvarmet deformeret 
organiske materiale + 
Rødbrændt ler 

etape II, del 5 2019 971 Nej Nej Ja 0 0 XXX   

etape II, del 5 2019 972 Nej Nej Evt. 1f 2 XX 

Korn (3,6 mg), Spergula 
arvensis, cf. Rumex 
acetosella 

etape II, del 5 2019 973 Nej Nej Evt. 1f >90 XX** 

Korn: ikke nok til 14C, 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Spergula arvensis, 
Chenopodium sp., 
Amaranthaceae (indmad), 
Poaceae, cf. Galium sp., cf. 
Rumex acetosella, Fallopia 
convolvulus + Opvarmet 
deformeret organiske 
materiale + Rødbrændt ler + 
Hvidbrændt knoglefragment 

etape II, del 5 2019 974 Nej Nej Evt. 0 <5 XX* Poaceae 

etape II, del 5 2019 975 Nej Nej Evt. 0 0 XXX 

+ Opvarmet deformeret 
organiske og mineralsk 
materiale + Rødbrændt ler 

etape II, del 5 2019 976 Nej Nej Evt. 0 0 XX*   
etape II, del 5 2019 977 Nej Nej Evt. 0 0 XX*   

etape II, del 5 2019 978 Nej Nej Evt. 6f <10 XXX 

Chenopodium sp., Persicaria 
lapathifolia/maculosa + 
rødbrændt ler 
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etape II, del 5 2019 979 Nej Nej Evt. 0 <5 XXX 

Stellaria media, Cyperaceae 
+ Rødbrændt ler + Opvarmet 
deformeret organiske og 
mineralsk 

etape II, del 5 2019 980 Nej Nej Evt. 0 0 XXX 
+ Opvarmet deformeret 
organiske materiale 

etape II, del 5 2019 981 Nej Ja Evt. 0 <10 XXXX 

Poaceae + Opvarmet 
deformeret organiske og 
mineralsk. 2 af 5 kaffefiltre 
gennemset 

etape II, del 5 2019 982 Nej Ja Evt. 2f <5 XXXX 

Korn: ikke nok til 14C, 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa + 
Opvarmet deformeret 
organiske materiale. 1 af 2 
kaffefiltre gennemset  

etape II, del 5 2019 983 Nej Nej Evt. 0 0 XX* 
+ Opvarmet deformeret 
organiske materiale 

etape II, del 5 2019 984 Nej Nej Nej 0 0 X 
+ Opvarmet deformeret 
organiske materiale (lidt) 

etape II, del 5 2019 985 Nej Nej Nej 0 0 X 
+ Opvarmet deformeret 
organiske materiale (lidt) 

etape II, del 5 2019 986 Nej Nej Evt. 0 1 XX Carex sp. 
etape II, del 5 2019 987 Nej Nej Nej 0 0 X   

etape II, del 5 2019 988 Nej Nej Ja 3 <5 XX 

Byg, Spergula arvensis, cf. 
Trifolium sp., cf. Poaceae + 
Opvarmet deformeret 
organiske materia 

etape II, del 5 2019 989 Nej Nej Nej 0 0 X   
etape II, del 5 2019 990 Nej Nej Nej 0 0 X   
etape II, del 5 2019 991 Nej Nej Evt. 0 0 XX*   

etape II, del 5 2019 992 Nej Nej Ja 1 + 3f 0 X 
Brødhvede. 2 af 2 kaffefiltre 
gennemset 

etape II, del 5 2019 993 Nej Nej Ja 1f <5 X Mulig byg (6,1 mg) 
etape II, del 5 2019 994 Nej Nej Evt. 0 0 XXXX 1 af 3 kaffefiltre gennemset 
etape II, del 5 2019 995 Nej Nej Nej 0 0 X   
etape II, del 5 2019 996 Nej Nej Nej 0 0 X   
etape II, del 5 2019 998 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   
etape II, del 5 2019 999 Nej Nej Ja 2 + f <5 XX Mulig havre 

etape II, del 5 2019 1000 Nej Nej Evt. 0 <10 XXX 

Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Rumex acetosella 

etape II, del 5 2019 1001 Nej Nej Ja 2 0 XXX Byg 

etape II, del 5 2019 1002 Nej Nej Nej 0 2 X 
Spergula arvensis, Rumex 
acetosella 

etape II, del 5 2019 1003 Nej Nej Evt. 1f <5 XX* 

Korn: muligvis ikke nok til 
14C, Amaranthaceae 
(indmad) 

etape II, del 5 2019 1004 Nej Nej Ja 5 + f <30 XXX 

Byg, Brødhvede, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Spergula arvensis 
(dominerende) 

etape II, del 5 2019 1005 Nej Nej Ja 2 + f <10 XX* 
Byg, Poaceae, Spergula 
arvensis 

etape II, del 5 2019 1006 Nej Nej Evt. 0 0 XX* 1 af 3 kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 1007 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX 

+ Opvarmet deformeret 
organiske materiale. 1 af 2 
kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 1008 Nej Ja Ja 1-3 0 XXXXX Amaranthaceae (indmad) 

etape II, del 5 2019 1009 Nej Nej Evt. 0 <5 XX 

Byg, Brødhvede, Mulig rug, 
Poaceae, Rumex acetosella, 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Plantago lanceolata, 
Spergula arvensis, 
Amaranthaceae (indmad), 
cf. Stellaria media, 
Caryophyllaceae 
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etape II, del 5 2019 1010 Nej Nej Ja 2 + f >80 XX 
+ Hvidbrændt 
knoglefragmenter 

etape II, del 5 2019 1014 Nej Nej Ja 1 <5 X 

Mulig rug + Hvidbrændte 
knoglefragmenter + 
Rødbrændt ler 

etape II, del 5 2019 1018 Nej Nej Nej 0 0 X 

Strå? + Hvidbrændt 
knoglefragmenter + 
Nisseguld 

etape II, del 5 2019 1020 Nej Nej Evt. 0 0 XX* 

+ Opvarmet deformeret 
mineralsk materiale + Små 
hvidbrændte 
knoglefragmenter? 

etape II, del 5 2019 1025 Nej Nej Nej 0 0 X 
+ Små hvidbrændte 
knoglefragmenter? 

etape II, del 5 2019 1031 Nej Nej Nej 1f 0 X 1 af 2 kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 1160 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX** 

Carex sp., Rumex acetosella, 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Amaranthaceae (indmad), 
Fallopia convolvulus + 
Rødbrændt ler + Små 
hvidbrændte 
knoglefragmenter. 1 af 6 
kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 1161 Nej Ja Ja 1-6f 10-60 XXXX 

Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Poaceae, Fallopia 
convolvulus, Rumex sp., 
Chenopodium sp., 
Polygonum aviculare + 
Hvidbrændte 
knoglefragmenter 

etape II, del 5 2019 1162 Nej Nej Evt. 0 >15 XXX 

Persicaria 
lapathifolia/maculosa, , 
Poaceae, Fallopia 
convolvulus, Rumex sp., 
Chenopodium sp., 
Polygonum aviculare + 
Hvidbrændte 
knoglefragmenter 

etape II, del 5 2019 1163 Evt. Ja Ja 1-2 >400 XXXX 

Havre, Fabaceae, Fallopia 
convolvulus, Poaceae, 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Rumex acetosella, 
Amaranthaceae, cf. Rumex 
sp., Spergula arvensis, cf. 
Trifolium sp. + Brændt 
knoglefragment + Opvarmet 
deformeret organiske 
materiale. 1 af 2 kaffefiltre 
gennemset 

etape II, del 5 2019 1164 Nej Nej Ja 14 + f >100 XXX 

Byg, Chenopodium sp., 
Caryophyllaceae, Spergula 
arvensis, Poaceae, Rumex 
acetosella, Fabaceae, 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa + Strå 
(halm?) 

etape II, del 5 2019 1165 Nej Nej Evt. 1f >20 XXX 

Poaceae, Fallopia 
convolvulus, cf. Fabaceae + 
Knoglefragment 

etape II, del 5 2019 1166 Evt. Nej Evt. <5f >120 XXX 

Korn: muligvis ikke nok til 
14C, Poaceae, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Spergula arvensis, Fallopia 
convolvulus, Chenopodium 
album, Carex sp., Rumex 
acetosella. 1 af 2 kaffefiltre 
gennemset  

etape II, del 5 2019 1167 Nej Nej Evt. 0 0 XX*   
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etape II, del 5 2019 1168 Ja Ja Ja >210 + f >150 XXXX 

Korn: godt bevaret. 
Avnklædt byg, Rug, 
Amaranthaceae (indmad), 
Fallopia convolvulus, Carex 
sp., Poaceae, Spergula 
arvensis, Chenopodium 
album, Persicaria 
lapathifolia/maculosa  

etape II, del 5 2019 1169 Ja Ja Ja >300 + f >90 XXXX 

Korn: godt bevaret. 
Avnklædt byg, Rug, Carex 
sp., Poaceae, Spergula 
arvensis, Chenopodium 
album, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, cf. 
Rumex acetosella. 1 af 3 
kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 1170 Evt. Nej Ja 60-100 + f >20 XXX 

Korn: godt bevaret. 
Avnklædt byg, Rug, Spergula 
arvensis, Chenopodium 
album 

etape II, del 5 2019 1171 Nej Nej Ja <10 + f >20 XXX 

Mulig brødhvede, Fallopia 
convolvulus, Poaceae, Carex 
sp., Spergular arvensis 

etape II, del 5 2019 1172 Nej Nej Ja 1 <10 XXX 

Byg, Spergula arvensis, 
Carex sp., Amaranthaceae, 
Poaceae 

etape II, del 5 2019 1173 Nej Nej Evt. 0 <5 XX 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

etape II, del 5 2019 1174 Evt. Ja Ja 20 <150 XXXX 

Mulig hvede, Rug, Linum 
usitatissimum, Poaceae + 
Opvarmet deformeret 
organiske materiale. 1 
petriskål gennemset 

etape II, del 5 2019 1175 Nej Nej Ja <10 + f <20 XXX 
Avnklædt byg, Chenopodium 
sp.  

etape II, del 5 2019 1176 Nej Nej Evt. 0 <5 XX 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

etape II, del 5 2019 1177 Nej Nej Ja 3 + f >10 XX*,** 

Avnklædt byg, Rug, Poaceae 
+ Opvarmet deformeret 
mineralsk materiale 

etape II, del 5 2019 1178 Nej Ja Ja 4 <20 XXXX** 

Mulig rug, Poaceae, 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa. 1 af 2 
kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 1179 Nej Nej Evt. 0 <5 XXX** 
Spergula arvensis. 1 af 3 
kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 1180 Nej Ja Evt. 0 <5 XXXX** 1 af 2 kaffefiltre gennemset 
etape II, del 5 2019 1181 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX** 1 af 3 kaffefiltre gennemset 
etape II, del 5 2019 1182 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX** 1 af 2 kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 1183 Nej Nej Evt. 0 <15 XXX 

Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Rumex acetosella, Poaceae, 
Spergula arvensis, cf. 
Plantago lanceolata 

etape II, del 5 2019 1184 Nej Nej Evt. 0 <10 XX Spergula arvensis, Poaceae 

etape II, del 5 2019 1185 Nej Nej Ja 2 + f <15 XX 

Byg, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Spergula arvensis 

etape II, del 5 2019 1186 Evt. Ja Ja 60 + f >90 XXXX 

Avnklædt byg, Mulig rug, 
Mulig havre, Linum 
usitatissimum, Poaceae, 
Spergula arvensis, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Chenopodium sp., 
Amaranthaceae (indmad). 1 
af 3 kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 1187 Nej Ja Ja >170 + f >30 XXX 

Havre, Havre med aks, 
Avnklædt byg, Poceae, 
Spergula arvensis, 
Chenopodium sp., Persicaria 
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lapathifolia/maculosa + 
Strå? 

etape II, del 5 2019 1188 Nej Nej Evt. 0 <5 XXX Poaceae 

etape II, del 5 2019 1189 Nej Nej Ja <10 + f >10 XX 
Byg, Rug, Poaceae, Spergula 
arvensis 

etape II, del 5 2019 1190 Nej Nej Ja 15 + f >20 XX 

Byg, Rug, Poaceae, 
Chenopodium sp., 
Polygonum aviculare 

etape II, del 5 2019 1191 Nej Nej Evt. 0 <5 XXX 

Rumex acetosella + 
Opvarmet deformeret 
organiske materiale 

etape II, del 5 2019 1192 Nej Ja Evt. 0 0 XXXXX 2 petriskåle gennemset 

etape II, del 5 2019 1193 Nej Nej Evt. 0 1-5 XXX 

cf. Poaceae + Opvarmet 
deformeret organiske 
materiale. 1 af 3 kaffefiltre 
gennemset 

etape II, del 5 2019 1194 Ja Ja Ja >200 + f >200 XXX 

Avnklædt byg, Rug, Poaceae, 
cf. Bromus sp., 
Chenopodium album, 
Amaranthaceae (indmad), 
Spergula arvensis, Rumex 
acetosella, Fallopia 
convolvulus, Persicaria 
lapathifolia/maculosa + 
Strå? 1 af 2 kaffefiltre 
gennemset 

etape II, del 5 2019 1195 Nej Nej Evt. 0 <10 XXX Poaceae, cf. Carex sp. 
etape II, del 5 2019 1196 Nej Nej Ja 10 + f <5 XX Avnklædt byg, Havre 

etape II, del 5 2019 1197 Nej Nej Ja >15 + f <5 XXX 

Avnklædt byg, Linum 
usitatissimum, 
Amaranthaceae, cf. 
Polygonum aviculare 

etape II, del 5 2019 1198 Nej Nej Ja 3-6 0 XXX 

Havre + Opvarmet 
deformeret organiske 
materiale. 1 af 2 kaffefiltre 
gennemset 

etape II, del 5 2019 1199 Evt. Nej Ja >50 <30 XXXX** 

Byg, Rug, Poaceae, cf. Carex 
sp. 1 af 5 kaffefiltre 
gennemset 

etape II, del 5 2019 1200 Ja Ja Ja <150 + f <50 XXXX 

Avnklædt byg, Rug, 
Brødhvede, Bromus sp., 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa. 1 af 4 
kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 1201 Nej Nej Nej 0 <10 XX* 
Carex sp., cf. Rumex 
acetosella 

etape II, del 5 2019 1202 Nej Nej Evt. 1f <5 XX 

Korn: muligt ikke nok til 14C, 
Spergula arvensis + 
Opvarmet deformeret 
mineralsk materiale  

etape II, del 5 2019 1203 Nej Nej Evt. 0 0 XX*   
etape II, del 5 2019 1204 Nej Nej Evt. 0 <5 XXX Cyperaceae 

etape II, del 5 2019 1205 Nej Nej Ja 2 + f <8 XX 

Mulig avnklædt byg, 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Spergula arvensis + 
Rødbrændt ler. 1 af 2 
kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 1206 Nej Nej Ja 4 + f <20 XXX 

Byg, Poaceae, 
Amaranthaceae (indmad), 
Spergula arvensis, Carex sp., 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa + 
Rødbrændt ler. 1 af 2 
kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 1207 Nej Ja Ja 2 <10 XXXX 

Byg, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Spergula arvensis, 
Amaranthaceae (indmad) 
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etape II, del 5 2019 1208 Nej Ja Ja 1 <10 XXXX 

Byg, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Spergula arvensis 

etape II, del 5 2019 1210 Nej Nej Evt. 0 <5 XXX 1 af 2 kaffefiltre gennemset 
etape II, del 5 2019 1211 Nej Nej Evt. 0 0 XXX 1 af 3 kaffefiltre gennemset 
etape II, del 5 2019 1212 Nej Ja Ja 4-8 <5 XXXX Avnklædt byg, Rug, Poaceae 

etape II, del 5 2019 1213 Nej Nej Ja 1-3 + f <10 XXX 

Rug, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, cf. 
Galium sp. 1 af 3 kaffefiltre 
gennemset 

etape II, del 5 2019 1214 Nej Ja Ja 1 0 XXXX   

etape II, del 5 2019 1215 Nej Ja Ja <20 + f <5 XXXX 
Byg, knoldet draphavre. 1 af 
4 kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 1216 Nej Nej Evt. 0 0 XX 
Få og små fragmenter af 
organisk materiale 

etape II, del 5 2019 1217 Nej Nej Evt. 0 <5 XX 

Poaceae + Opvarmet 
deformeret organiske 
materiale 

etape II, del 5 2019 1218 Nej Nej Evt. 0 <5 XX* Poaceae, cf. Carex sp. 
etape II, del 5 2019 1219 Nej Nej Evt. 0 0 XX   
etape II, del 5 2019 1220 Nej Nej Ja 1 0 XX* Byg 
etape II, del 5 2019 1221 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

etape II, del 5 2019 1222 Nej Nej Evt. 0 <5 XX* 
Poaceae, Fragmenter af 
organisk materiale 

etape II, del 5 2019 1223 Nej Nej Evt. 4f 0 XX Korn: Muligvis nok til 14C 
etape II, del 5 2019 1224 Nej Nej Evt. 1f <5 XXX Korn: ikke nok til 14C 
etape II, del 5 2019 1225 Nej Nej Ja 5 + f <5 X   
etape II, del 5 2019 1226 Nej Nej Evt. 0 0 XX*   
etape II, del 5 2019 1227 Nej Nej Evt. 0 <5 XX* Poaceae 
etape II, del 5 2019 1228 Nej Nej Evt. 0 <5 XX* Poaceae 
etape II, del 5 2019 1229 Nej Nej Evt. 0 0 XXXX 1 af 3 kaffefiltre gennemset 
etape II, del 5 2019 1230 Nej Nej Ja 1 0 XX Byg 
etape II, del 5 2019 1231 Nej Nej Evt. 2f 0 XX* Korn: ikke nok til 14C 
etape II, del 5 2019 1232 Nej Nej Evt. 0 0 XX*   
etape II, del 5 2019 1233 Nej Nej Evt. 0 0 XX   
etape II, del 5 2019 1234 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

etape II, del 5 2019 1235 Evt. Nej Ja 70-100 + f <15 XXX 

Byg, Rug, Mulig brødhvede, 
Mulig avnbase: Emmer, 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Amaranthaceae 

etape II, del 5 2019 1236 Nej Nej Evt. 0 0 XX*   
etape II, del 5 2019 1237 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX 1 af 4 kaffefiltre gennemset 
etape II, del 5 2019 1238 Nej Nej Nej 0 0 X   
etape II, del 5 2019 1239 Nej Nej Evt. 0 0 XX*   
etape II, del 5 2019 1240 Nej Nej Evt. 0 <5 XX cf. Carex sp.  
etape II, del 5 2019 1241 Nej Nej Nej 0 <5 X Poaceae 

etape II, del 5 2019 1264 Nej Ja Evt. 0 <15 XXXX 

Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Plantago lanceolata. 1 af 4 
kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 1265 Nej Ja Evt. 0 0 XXXXX** 3 petriskåle gennemset 

etape II, del 5 2019 1266 Nej Nej Evt. 0 <5 XXX** 
Poaceae. 1 af 2 kaffefiltre 
gennemset 

etape II, del 5 2019 1267 Nej Nej Evt. 0 0 XXX** 2 petriskåle gennemset 
etape II, del 5 2019 1268 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX** 2 petriskåle gennemset 

etape II, del 5 2019 1269 Nej Nej Evt. 0 <5 XXX 

cf. Persicaria 
lapathifolia/maculosa 
(indmad). 1 af 2 kaffefiltre 
gennemset 

etape II, del 5 2019 1270 Nej Nej Evt. 0 <5 XXX 1 af 2 kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2019 1271 Nej Ja Evt. 0 <5 XXXX** 
Poaceae. 2 petriskåle 
gennemset 

etape II, del 5 2019 1272 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX** 2 petriskåle gennemset 
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etape II, del 5 2019 1273 Nej Ja Evt. 0 0 XXXXX** 

2 petriskåle gennemset + 
trækulsstykke med mange 
årringe, egnet til wiggle 
match 

etape II, del 5 2019 1274 Nej Nej Evt. 0 0 XXX 1 af 3 kaffefiltre gennemset 

etape II, del 5 2 2019 1281 Nej Nej Ja 1+f 2-5 XX 

K262. Avnklædt byg, Linum 
usitatissimum, uforkullet 
plantemateriale, Lamiaceae 

etape II, del 5 2 2019 1282 Nej Ja Evt 1-3 ca. 5 XXXX 

K262. Byg *dårligt bevaret 
kornkerne. Spergula 
arvensis, uforkullet 
plantemateriale, 
svampespore 

etape II, del 5 2 2019 1283 Nej Nej Evt 0 0 XX 

K262. Brændt organisk 
materiale, uforkullet 
plantemateriale 

etape II, del 5 2 2019 1284 Ja Ja Ja ca. 30 ca. 80 XXXX 

K262. Avnklædt byg, Linum 
usitatissimum, Spergula 
arvensis, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Chenopodium sp., hørfrø 
klumper, uforkullet 
plantemateriale 

etape II, del 5 2 2019 1285 Nej Ja Evt 0 ca. 5 XXXX 

K266, ovn. Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
uforkullede frø 

etape II, del 5 2 2019 1286 Nej Ja Evt 0 1-5 XXXX K266, ovn. Fabaceae 

etape II, del 5 2 2019 1287 Ja Ja Ja ca. 30 100+ XXXX 

K262. Avnklædt byg, cf. 
emmer/spelt, Linum 
usitatissimum, Spergula 
arvensis, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Chenopodium sp., Rumex 
sp., Caryophyllaceae, Carex 
sp., organisk slagge 

etape II, del 5 2 2019 1288 Nej Nej Ja 1-3 ca. 5 XXX 

Byg, Spergula arvensis, 
Polygonaceae, lyng, 
uforkullet plantemateriale 

etape II, del 5 2 2019 1290 Nej Ja Evt 0 0 XXXXX   
etape II, del 5 2019 1290 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX** 2 petriskåle gennemset 
etape II, del 5 2 2019 1291 Nej Ja Evt 0 0 XXXX Uforkullede frø 
etape II, del 5 2 2019 1292 Nej Ja Evt 0 0 XXXXX   
etape II, del 5 2 2019 1293 Nej Ja Evt 0 0 XXXX   
etape II, del 5 2 2019 1294 Nej Ja Evt 0 1-3 XXXX   
etape II, del 5 2 2019 1295 Nej Ja Evt 0 0 XXXX   
etape II, del 5 2 2019 1296 Nej Ja Evt 0 0 XXXX K266 

etape II, del 5 2 2019 1297 Nej Ja Evt 0 ca. 5 XXXX 
K266. Spergula arvensis, 
Chenopodium sp. 

etape II, del 5 2 2019 1298 Nej Nej Evt 0 0 XXX K266 
etape II, del 5 2 2019 1299 Nej Ja Evt 0 0 XXXX K266 
etape II, del 5 2 2019 1300 Nej Ja Evt 0 ca. 5 XXXX K266. Polygonaceae 
etape II, del 5 2 2019 1301 Nej Nej Evt 0 0 XX K266 
etape II, del 5 2 2019 1302 Nej Ja Evt 0 0 XXXX K266 
etape II, del 5 2 2019 1303 Nej Ja Evt 0 0 XXXXX K266 
etape II, del 5 2 2019 1304 Nej Ja Evt 0 ca. 5 XXXX   

etape II, del 5 2 2019 1305 Nej Nej Evt 0 1-3 XX 

Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
recente rødder 

etape II, del 5 2 2019 1306 Nej Ja Evt 0 0 XXXX   

etape II, del 5 2 2019 1307 Nej Nej Ja 1-3 ca. 5 XX 

Byg, Poaceae, rodknold, del 
af forkullet materiale dårligt 
bevaret 

etape II, del 5 2 2019 1308 Ja Ja Ja ca. 20-30* ca. 80 XXXXX 

Rug, dyrket havre, cf. havre, 
byg, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Chenopodium sp., Spergula 
arvensis, Carex sp., 
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Caryophyllaceae, lyng. *ca. 
1/3 del af prøve gennemset 

etape II, del 5 2 2019 1309 Nej Nej Evt 2+f 5-10 XX 

Byg, cf. rug, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Chenopodium sp., Fallopia 
convolvulus 

etape II, del 5 2 2019 1310 Nej Nej Evt 0 ca. 5 XX(X) Polygonaceae 

etape II, del 5 2 2019 1311 Nej Nej Evt 1 5-10 XX(X) 

cf. byg, Poaceae, 
Chenopodium sp., får/gede 
lort (med frø), recente 
rødder 

etape II, del 5 2 2019 1312 Nej Nej Evt 2* ca. 5 XX 

Rug, havre, Fallopia 
convolvulus, *små 
kornkerner 

etape II, del 5 2 2019 1313 Nej Nej Ja 2 ca. 5-10 XX 

Byg, Spergula arvensis, cf. 
Persicaria sp., Stellaria sp., 
uforkullede frø 

etape II, del 5 2 2019 1645 Nej Nej Nej 0 0 X 
Recente rødder, uforkullede 
frø 

etape II, del 5 2 2019 1646 Nej Ja Ja ca. 5 ca. 10 XXXX 

Byg, havre, Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
Rumex acetosella, mulig 
lyng, opvarmet deformeret 
organisk materiale 

etape II, del 5 2019 1647 Nej Ja Evt. 0 <10 XXXX** 

Persicaria 
lapathifolia/maculosa + 
Opvarmet deformeret 
organiske materiale. 2 
petriskåle gennemset 

etape II, del 5 2019 1648 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX** 

Knob + Opvarmet 
deformeret organiske 
materiale. 2 petriskåle 
gennemset 

etape II, del 5 2 2019 1649 Nej Ja Evt 0 0 XXXX Lyng, organisk slagge 
etape II, del 5 2019 1650 Nej Nej Evt. cf. 1f 0 XX   

etape II, del 5 2 2019 1651 Nej Nej Nej 0 0 X* 

*muligvis mest eg. 
Svampespore, uforkullet 
materiale 

etape II, del 5 2 2019 1652 Nej Nej Evt 2+f* 1-3 XX 

Byg *dårligt bevarede 
kornkerner. Persicaria 
lapathifolia/maculosa, mest 
små trækulsfragmenter 

etape II, del 5 2 2019 1653 Nej Nej Nej 0 0 X Uforkullede frø, sand 
etape II, del 5 2 2019 1654 Nej Nej Nej 0 0 X Uforkullede frø 

etape II, del 5 2 2019 1655 Nej Nej Evt 0 0 XXX 

Recente rødder, opvarmet 
deformeret organisk 
materiale 

etape II, del 5 2 2019 1656 Nej Nej Nej 0 ca. 5 X(X)* 

Chenopodium sp., recente 
rødder, uforkullet 
plantemateriale, *mest små 
trækulsfragmenter 

etape II, del 5 2 2019 1657 Nej Nej Nej 0 ca. 5 X Chenopodium sp. 
etape II, del 5 2019 1658 Nej Ja Evt. 0 0 XXXX** 2 petriskåle gennemset 
etape II, del 5 2 2019 1658 Nej Nej Nej 0 0 X   

etape II, del 5 2 2019 1659 Nej Nej Evt 0 0 XX 
Uforkullede frø, recente 
rødder 

etape II, del 5 2 2019 1660 Nej Nej Evt 0 0 XX Recente rødder 
etape II, del 5 2019 1661 Nej Nej Nej 0 0 X   

etape II, del 5 2 2019 1662 Nej Nej Evt f* ca. 5 XX 
Cyperaceae, recente rødder, 
*for lidt materiale til C-14 

etape II, del 5 2 2019 1663 Nej Nej Evt 0 0 XX 
Uforkullede frø, recente 
rødder 

etape II, del 5 2 2019 1664 Nej Nej Nej 0 0 X Uforkullede frø, sand 

etape II, del 5 2 2019 1665 Nej Nej Ja 2 0 X 
Byg, uforkullede frø, mest 
små trækulsfragmenter 
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etape II, del 5 2 2019 1666 Nej Nej Evt 1+f* 0 XX 
Byg, *lille, dårligt bevaret 
kornkerne 

etape II, del 5 2 2019 1667 Nej Nej Nej 0 0 X   
etape II, del 5 2019 1668 Nej Nej Evt. 0 0 XX   
etape II, del 5 2 2019 1669 Nej Nej Evt 0 1 XX Poaceae, mulig lyng 

etape II, del 5 2 2019 1670 Nej Ja Evt 0 ca. 5-10 XXXX 
Brassicaceae, mest små 
trækulsfragmenter 

etape II, del 5 2 2019 1671 Nej Nej Evt 0 ca. 5 XXX Recente rødder 

etape II, del 5 2 2019 1672 Nej Nej Evt 0 0 XX(X) 

Mest små 
trækulsfragmenter, recente 
rødder 

etape II, del 5 2 2019 1673 Nej Nej Evt 0 ca. 5 XX Chenopodium sp. 
etape II, del 5 2 2019 1674 Nej Nej Nej 0 1-3 X Chenopodium sp., sand 
etape II, del 5 2 2019 1675 Nej Nej Nej 0 0 X Uforkullede frø 

etape II, del 5 2 2019 1676 Nej Nej Evt 2+f* ca. 5 XXX 

cf. havre *små kornkerner, 
evt. nok materiale når der 
bruges to kerner. Persicaria 
lapathifolia/maculosa, 
recente rødder, mest små 
trækulsfragmenter 

etape II, del 5 2 2019 1677 Nej Ja Evt 0 0 XXXX   
etape II, del 5 2 2019 1678 Nej Nej Nej 0 0 X Sand, recente rødder 
etape II, del 5 2 2019 1679 Nej Nej Nej 0 0 X   

etape II, del 5 2 2019 1680 Nej Nej Evt f* ca. 5 XXX 

*kornfragment ikke egnet til 
C-14. Chenopodium sp., 
recente rødder, nogle store 
stykker trækul 

etape II, del 5 2 2019 1681 Nej Ja Evt 0 ca. 5 XXXX 

Spergula arvensis, 
Chenopodium sp., uforkullet 
plantemateriale 

etape II, del 5 2 2019 1682 Nej Nej Evt 0 0 XX(X)   

etape II, del 5 2 2019 1683 Nej Ja Evt 2* 0 XXXX** 

Havre, cf. rug *små 
kornkerner, ikke egnet til C-
14. **mest små 
trækulsfragmenter 

etape II, del 5 2 2019 1684 Nej Nej Evt 0 0 XX   

etape II, del 5 2 2019 1686 Nej Nej Evt 1* 1-3 XX 
Byg *lille kerne. 
Chenopodium sp., sand 

etape II, del 5 2 2019 1687 Nej Ja Evt 0 0 XXXXX   
etape II, del 5 2 2019 1688 Nej Ja Evt 0 0 XXXX   
etape II, del 5 2 2019 1689 Nej Ja Evt 0 ca. 5 XXXX   

etape II, del 5 2 2019 1690 Nej Nej Evt 0 ca. 5 XXX 

Galium sp., Persicaria sp., 
uforkullet plantemateriale, 
mest små 
trækulsfragmenter 

etape II, del 5 2 2019 1691 Nej Nej Ja ca. 5 ca. 5 XX Byg, cf. havre, Cyperaceae 

etape II, del 5 2 2019 1692 Nej Nej Evt* 0 0 XX* 

NB: prøvepose stadigvæk 
fugtig, indeholder svampe. 
*trækul muligvis påvirket af 
svampe 

etape II, del 5 2 2019 1693 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 
etape II, del 5 2 2019 1694 Nej Nej Nej 0 0 X Uforkullede frø 

etape II, del 5 2 2019 1695 Nej Nej Nej 0 0 X 
Recente rødder, uforkullede 
frø 

etape II, del 5 2 2019 1696 Nej Nej Nej 0 0 X 
Recente rødder, uforkullede 
frø, uforkullede insektrester 

etape II, del 5 2 2019 1697 Nej Nej Nej 0 0 X   
etape II, del 5 2 2019 1698 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 
etape II, del 5 2 2019 1699 Nej Nej Nej 0 0 X Uforkullet plantemateriale 
etape II, del 5 2 2019 1700 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 
etape II, del 5 2 2019 1701 Nej Nej Nej 0 0 X   
etape II, del 5 2 2019 1702 Nej Nej Nej 0 0 X   

etape II, del 2 2019 1843 Nej Nej Nej 0 0 X 

Recente rødder, uforkullede 
frø, sand, små 
trækulsfragmenter 
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etape II, del 2 2019 642? Nej Nej Evt. 1F* 0 XX 
A3994. Prøven mangler x-nr. 
*Ikke nok til datering  

etape II, del I 2016 ? Nej - Evt. 0 0 xx A2623, lag 1, k32 
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Tabel 3. SBM 1383, Firgårde IV, etape II, resultater af 14C-dateringerne. 

 
 

Arkæologisk dateringAAR-nr. K-nr X-nr Type prøve Material
(bestemmelse)

Alder (år 
BP)

Alder (år kalibreret f.Kr/e.kr, 2σ)

MFJ/YFRJ 26087 K32 X500 Trækulprøve
Forkullet 
kornkerne
(byg)

2114 ± 35
347 f.Kr. ( 4.5%) 320 f.Kr.
206 f.Kr. (90.9%) 45 f.Kr.

YFRJ/ÆRJ 28230 K152 747A Makrorestprøve Forkullet plant
(hør)

2008 ± 26
86 f.Kr. ( 1.0%) 79 f.Kr.
55 f.Kr. (94.4%) 60 e.Kr.

YFRJ/ÆRJ 28231 K152 747B Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(byg)

2070 ± 28
174 f.Kr. (93.0%) 19 f.Kr.
12 f.Kr. ( 2.4%) 1 f.Kr.

ÆRJ 32699 K208 907 Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(emmer/spelt)

1831 ± 27
127.5 e.Kr. (87.6%) 252.1 e.Kr.
292.6 e.Kr. ( 7.8%) 316.7 e.Kr.

ÆRJ 32708 K208 957 Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(byg)

1925 ± 27
26.2 e.Kr. ( 7.6%) 49.4 e.Kr.
56 e.Kr. (87.8%) 206.4 e.Kr.

ÆRJ 32711 K208 968 Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(byg)

1839 ± 29
124.7 e.Kr. (91.3%) 251 e.Kr.
294.8 e.Kr. ( 4.1%) 313 e.Kr.

ÆRJ 32735 K228 1168 Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(rug)

1893 ± 29
72.5 e.Kr. (95.4%) 229.2 e.Kr.

ÆRJ 32739 K228 1194 Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(rug)

1923 ± 27
26.8 e.Kr. ( 6.5%) 47.9A
56.8 e.Kr. (89.0%) 207.7 e.Kr.

ÆRJ 32740 K228 1196 Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(avnklædt byg)

1870 ± 27
87.2 e.Kr. ( 1.3%) 93 e.Kr.
120 e.Kr. (94.1%) 237 e.Kr.

ÆRJ 32736 K237 1170 Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(rug)

1916 ± 26
29.3 e.Kr. ( 2.9%) 42.3 e.Kr.
60.1 e.Kr. (92.6%) 210 e.Kr.

ÆRJ 32737 K237 1177 Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(byg)

1991 ± 30
45.1 f.Kr. (88.5%) 84.5 e.Kr.
95.8 e.Kr. ( 6.9%) 116.5 e.Kr.

ÆRJ 32738 K237 1187 Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(avnklædt byg)

1867 ± 28
87.5 e.Kr. ( 1.1%) 92.8 e.Kr.
120.2 e.Kr. (94.3%) 238.5 e.Kr.

ÆRJ 32750 K262 1281 Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(byg)

2014 ± 30

92.7 f.Kr. ( 2.9%) 74.8 f.Kr.
54.2 f.Kr. (91.1%) 80.8 e.Kr.
99.2 e.Kr. ( 1.4%) 109.2 e.Kr.

ÆRJ 32751 K262 1284 Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(avnklædt byg)

2010 ± 27

86.1 f.Kr. ( 0.3%) 83.9 f.Kr.
51.7 f.Kr. (94.0%) 80.1 e.Kr.
99.9 e.Kr. ( 1.2%) 108.1 e.Kr.

ÆRJ 32753 K262 1287 Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(avnklædt byg)

2004 ± 25
47.8 f.Kr. (94.6%) 78.5 e.Kr.
101.5 e.Kr. ( 0.9%) 106 e.Kr.

ÆRJ 32754 K262 1288 Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(brødhvede)

2031 ± 26
100.5 f.Kr. ( 9.3%) 66.5 f.Kr.
58.5 f.Kr. (86.1%) 63.3 e.Kr.

YFR/ÆRJ 32747 K276 1270-1 Trækulprøve
Trækul
(hassel)

2099 ± 28

333.5 f.Kr. ( 0.3%) 330.5 f.Kr.
196.3 f.Kr. ( 2.3%) 182.8 f.Kr.
178.5 f.Kr. (92.2%) 42 f.Kr.
6.7 f.Kr. ( 0.6%) 2.3 f.Kr.
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Arkæologisk dateringAAR-nr. K-nr X-nr Type prøve Material
(bestemmelse)

Alder (år 
BP)

Alder (år kalibreret f.Kr/e.kr, 2σ)

YFR/ÆRJ 32748 K276 1270-2 Trækulprøve
Trækul
(hassel)

2082 ± 25
169.4 f.Kr. (92.5%) 39.6 f.Kr.
9.9 f.Kr. ( 2.9%) 1.7 e.Kr.

YFR/ÆRJ 32749 K276 1271 Trækulprøve
Trækul
(el) 2106 ± 32

340.1 f.Kr. ( 3.1%) 323.2 f.Kr.
199.4 f.Kr. (92.2%) 42.6 f.Kr.
4.9 f.Kr. ( 0.1%) 4.1 f.Kr.

YFR/ÆRJ 32774 K276

1273-I 
(wiggle 
match, mest 
inderste 
prøve af 3)

Trækulprøve
Trækul
(eg)

2099 ± 23
191.5 f.Kr. ( 0.1%) 190.5 f.Kr.
174.5 f.Kr. (95.3%) 44.5 f.Kr.

YFR/ÆRJ 32775 K276
1273-II 
(wiggle 
match)

Trækulprøve Trækul
(eg)

2111 ± 41

349.3 f.Kr. ( 8.3%) 305.2 f.Kr.
206.7 f.Kr. (85.1%) 35.4 f.Kr.
13.4 f.Kr. ( 2.0%) 5.1 e.Kr.

YFR/ÆRJ 32776 K276

1273-III 
(wiggle 
match, mest 
yderste 
prøve af 3)

Trækulprøve Trækul
(eg)

2124 ± 25

340.2 f.Kr. ( 5.6%) 323.1 f.Kr.
199.5 f.Kr. (75.8%) 86.4 f.Kr.
83.6 f.Kr. (14.1%) 51.7 f.Kr.

YFR/ÆRJ 32752 K266 1286 Trækulprøve
Trækul
(kernefrugtfami
lien)

2043 ± 25

149 f.Kr. ( 2.1%) 133.5 f.Kr.
114.5 f.Kr. (92.0%) 27.3 e.Kr.
47.2 e.Kr. ( 1.3%) 57.3 e.Kr.

YFR/ÆRJ 32755 K266 1294 Trækulprøve Trækul
(hassel)

2032 ± 27 103 f.Kr. (95.4%) 63.8 e.Kr.

YFR/ÆRJ 32756 K266 1301 Trækulprøve
Trækul
(birk) 1991 ± 27

43.6 f.Kr. (90.4%) 82.5 e.Kr.
97.5 e.Kr. ( 5.1%) 112.5 e.Kr.

ÆRJ 26095 - X530 A Trækulprøve
Forkullet 
kornkerne
(havre)

1873 ± 35 66 e.Kr. (95.4%) 232 e.Kr.

ÆRJ 26096 - X530 B Trækulprøve
Forkullet 
kornkerne
(rug)

1923 ± 35

19 f.Kr. ( 0.5%) 13 f.Kr.
1 f.Kr. (93.5%) 170 e.Kr.
194 e.Kr. ( 1.3%) 209 e.Kr.

YRJ (ÆRJ/YRJ) 26093 K36 X525 A Trækulprøve
Forkullet 
kornkerne
(rug)

1866 ± 34
72 e.Kr. (95.4%) 233 e.Kr.

YRJ (ÆRJ/YRJ) 26094 K36 X525 B Trækulprøve
Forkullet 
kornkerne
(rug)

1884 ± 34
56 e.Kr. (95.4%) 226 e.Kr.

YRJ 32691 K53 637-1 Trækulprøve
Forkullet 
kornkerne
(rug)

1699 ± 24
258.4 e.Kr. (17.4%) 281.2 e.Kr.
329.6 e.Kr. (78.1%) 415.3 e.Kr.

YRJ 32692 K53 637-2 Trækulprøve
Forkullet 
kornkerne
(byg)

1766 ± 25
234.4 e.Kr. (22.9%) 267.5 e.Kr.
270.5 e.Kr. (72.5%) 363.1 e.Kr.

YRJ 32693 K53 637-3 Trækulprøve
Forkullet 
kornkerne
(hvede)

1767 ± 31
227.3 e.Kr. (95.4%) 379.5 e.Kr.
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Arkæologisk dateringAAR-nr. K-nr X-nr Type prøve Material
(bestemmelse)

Alder (år 
BP)

Alder (år kalibreret f.Kr/e.kr, 2σ)

ÆGJ 32701 K204 939 Trækulprøve
Trækul
(hassel) 1703 ± 32

252.5 e.Kr. (21.8%) 291.5 e.Kr.
318.2 e.Kr. (73.7%) 418.3 e.Kr.

ÆGJ 32706 K204 947 Trækulprøve
Trækul
(løvtræ) 1786 ± 24

217.4 e.Kr. (33.6%) 260.9 e.Kr.
277.7 e.Kr. (61.9%) 338.6 e.Kr.

ÆGJ 32757 K253 1650 Trækulprøve
Trækul
(hassel)

1795 ± 28
207.2 e.Kr. (41.8%) 262.8 e.Kr.
275.7 e.Kr. (53.6%) 346.8 e.Kr.

ÆGJ 32758 K253 1652 Trækulprøve
Forkullet 
kornkerne
(byg)

1672 ± 26

259 e.Kr. (10.0%) 280.6 e.Kr.
333.1 e.Kr. (85.1%) 433.1 e.Kr.
522.5 e.Kr. ( 0.3%) 525.4 e.Kr.

JA 32744 - 1235-1 Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(rug)

1818 ± 29

129.9 e.Kr. ( 3.5%) 145.4 e.Kr.
153.6 e.Kr. (67.8%) 257.2 e.Kr.
282.7 e.Kr. (24.1%) 327.5 e.Kr.

JA 32745 - 1235-2 Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(avnklædt byg)

1718 ± 28
251.4 e.Kr. (26.8%) 293.9 e.Kr.
315.5 e.Kr. (68.6%) 412.7 e.Kr.

JA 32746 - 1235-3 Makrorestprøve
Forkullet 
kornkerne
(brødhvede)

1756 ± 28
237.3 e.Kr. (95.4%) 380.7 e.Kr.
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x-nr. 907 908 910 911 912 913 926 927 928 930 932 957 960 968 979 980 981 x-nr. 
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K-nr. 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 K-nr. 

Floteret (ml) 35 75 90 25 40 70 25 50 25 50 115 35 20 90 10 10 70 Floteret (ml) 
Oprindelig jordprøve 
(liter) 5 5 4 5 4,5 4,5 5 5 5 4,5 4,5 4 4,5 5 1 5 5 

Oprindelig 
jordprøve (liter) 

                                      

Avena sp.                       1   42       Havre 

Cerealia indet   1                       1       Korn 
Cerealia indet 
(fragment) 1             3 4   1 4 1 33       Korn (fragment) 
Cerealia indet aksled 
(antal/antal led)                             1/1     

Korn aksled 
(antal/antal led) 

Hordeum vulgare var. 
nudum                           1       Nøgen byg 
Hordeum vulgare var. 
vulgare                           2       Avnklædt byg 
Hordeum vulgare var. 
vulgare (nikkende)                           13       

Avnklædt byg 
(nikkende) 

Hordeum vulgare               2       2           Byg 
Hordeum vulgare 
aksled (antal/antal led) 1/1                               1/1 

Byg aksled 
(antal/antal led) 

Secale cereale ssp. 
cereale   1               1               Rug 
Triticum 
dicoccon/spelta 1                               1 Emmer/Spelt 

Triticum sp.               1                   Hvede 
                                      

Corylus avellana 
skalfragment                 1   1 1           

Hasselnød 
skalfragment 

                                      

Carex sp.         1 1   1   3 3 3 1 2 1   8 Star 

Caryophyllaceae                         1 1 1   1 Nellike-familien 

Chenopodium album                   1   1           Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp.     1     1       3 2 8 2       3 Gåsefod 

Fabaceae         1             2           
Ærteblomst-
familien 

Fallopia convolvulus             1             1       Snerle-pileurt 

Galeopsis sp.                           1       Hanekro 
Persicaria 
lapathifolia/maculosa 4     1   1                 1   2 

Bleg/Fersken-
pileurt 

Poaceae 2   1   1 1     1 3 5 13   14   2 8 Græsfamilien 

Polygonum aviculare                           1     1 Vej-pileurt 

Polygonaceae           2                       Syre-familien 

Potamogeton sp.                           1       Vandaks 

Rumex acetosella         1         2 1 1   4     3 Rødknæ 

Rumex sp.                             2     Skræppe 

cf. Rumex sp.                 1                 cf. Skræppe 

Scleranthus sp.                                 1 Knavel 

Spergula arvensis             1 2 1 1 1 2   5   1   Almindelig spergel 

Trifolium sp.                                 1 Kløver 

Veronica sp.                       1       1   Ærenpris 

Viola sp.                     1             Viol 
                                      

Indet 1 4     2 1   4 3 6 1 2 1 1 2   9 Ubestemmelig 
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Ubrændt 
knoglefragment                       1           

Ubrændt 
knoglefragment 

Forkullet muse-
ekskrement             1     1     1         

Forkullet muse-
ekskrement 

Mineralsk slagge                           1     1 Mineralsk slagge 

Opvarmet deformeret 
organisk materiale 156 1879* 1003 511 401 623 177 135 208 226 1377 101 171 185 60 26 433 

Opvarmet 
deformeret 
organisk materiale 

Rod                         1       1 Rod 

Trækul xxx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx Trækul 
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Tabel 6. Den arkæobotaniske analyse af prøverne fra K208 fra SBM 1383, Firgårde. 
Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 X’er. x=meget lidt trækul og xxxxx=rigtig meget 
trækul 
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Tabel 14. SBM 1383, Firgårde, etape II, prøvebeskrivelse af trækulsprøverne. Alle prøver indeholdt 
recent rodmateriale. Vol. = volumen. A: a = analyse, k = kursorisk gennemsyn. 

 
  

Ark. 
datering

K-nr. A-nr. X-nr. Funktion A
Prøve-
vol. (l.)

N stykker
Max. 

størrels
e (cm)

Bemærkninger

MFJ/YFJ K29 2712 518 Tagstolpehul , økonomibygning k 3 500 1,5
MFJ/YFJ K29 2719 519 Tagstolpehul , økonomibygning k 3 200 + fnul ler 1
MFJ/YFJ K29 2715 520 Tagstolpehul , økonomibygning k 3 150 + fnul ler 1

MFJ/YFJ K32 2612 500 Tags tolpehul , 3-skibet hus k 4 750 3,5 x 2
Bå de meget s tore 

og meget små 
fragmenter

MFJ/YFJ K32 2621 501 Tags tolpehul , 3-skibet hus k 6 250 2
MFJ/YFJ K32 2616 506 Tags tolpehul , 3-skibet hus k 6 750 + fnul ler 4,5

YFJ K89 4998 733 Tagstolpehul , økonomibygning k 2 1000 1,5
YFJ K90 5010 705 Tagstolpehul , 3-skibet hus k 2,5 400 2,25
YFJ K90 5009 709 Tagstolpehul , 3-skibet hus k 1 200 3,5
YFJ K101 5211 700 Tagstolpehul , økonomibygning k 2 400 + fnul ler 2

YFRJ/ÆRJ K276 12992 1264 Ovn a 4 1000 + fnul ler 2,5
YFRJ/ÆRJ K276 12992 1265 Ovn a 4 1500 + fnul ler 2,5

YFRJ/ÆRJ K276 12994 1266
Trækul sholdigt fyldskifte

nord for ovn A12992
k 4,5 400 + fnul ler 2

YFRJ/ÆRJ K276 12994 1267
Trækul sholdigt fyldskifte

nord for ovn A12992
k 3,5 600 + fnul ler 1,5

YFRJ/ÆRJ K276 12994 1268
Trækul sholdigt fyldskifte

nord for ovn A12992
a 4

2000 + 
ma nge 
fnul ler

YFRJ/ÆRJ K276 12992 1269 Ovn k 4,5 400 1,5
YFRJ/ÆRJ K276 12992 1270 Ovn k 4 400 + fnul ler 2
YFRJ/ÆRJ K276 12992 1271 Ovn a 4 2000 + fnul ler 2,5 Flere s tykker bark

YFRJ/ÆRJ K276 12994 1272 Ovn a 5
Flere 

tus inder
2

Meget s tor volume, 
s tore s tykker

YFRJ/ÆRJ K276 12993 1273
Ildgrube i  forlængelsen

 af ovnen
a 3 4000 + fnul ler 4

Bå de meget s tore 
og meget små 

fragmenter
YFRJ/ÆRJ K276 12923 1274 Kul turlag k 4,5 750 + fnul ler 2,75
YFRJ/ÆRJ K266 13024 1285 Ovn, hørtørrings anlæg a 4 1500 + fnul ler 1,75
YFRJ/ÆRJ K266 13024 1286 Ovn, hørtørrings anlæg a 5 750 + fnul ler 1
YFRJ/ÆRJ K266 13024 1292 Ovn, hørtørrings anlæg a 5 3500 + fnul ler 2
YFRJ/ÆRJ K266 13024 1293 Ovn, hørtørrings anlæg a 3 1500 + fnul ler 2
YFRJ/ÆRJ K266 13024 1294 Ovn, hørtørrings anlæg a 3 2000 + fnul ler 1,5
YFRJ/ÆRJ K266 13024 1297 Ovn, hørtørrings anlæg a 4 1300 + fnul ler 1,5
YFRJ/ÆRJ K266 13024 1300 Ovn, hørtørrings anlæg a 5 750 + fnul ler 1,5
YFRJ/ÆRJ K266 13024 1301 Ovn, hørtørrings anlæg k 0,5 75 + fnul ler 0,75
YFRJ/ÆRJ K266 13024 1302 Ovn, hørtørrings anlæg a 0,5 500 + fnul ler 1,5
YFRJ/ÆRJ K266 13024 1304 Ovn, hørtørrings anlæg a 2 500 + fnul ler 2

ÆRJ - 2756 530 Jernudvindingsanlæg k 3 100 + fnul ler 1
YRJ K36 2756 525 Slaggegrube, forment smedje k 3 15 + fnul ler 1,25 Halmrester
YRJ K36 2842 526 Tagstolpehul , forment smedje k 4 30 + fnul ler 0,5
YRJ K53 4099 637 Tagstolpehul , 3-skibet hus k 2 100 2
YRJ K54 3946 639 Tagstolpehul , 3-skibet hus k 2,5 90 + fnul ler 0,75

YRJ K55 3999 641 Tagstolpehul , 3-skibet hus k 1,5

20 s tøre 
stykker og 60 

små 
fra gmenter

2

YRJ 6193 776
Slaggegrube el ler 
jernudvindingsovn

a
Nogle 

tus inder
ÆGJ K204 9278 939 Tagstolpehul , økonomibygning k 4,5 60 + fnul ler 0,5
ÆGJ K204 9279 947 Tagstolpehul , økonomibygning k 4,5 50 0,5
ÆGJ K206 11404 1227 Tagstolpehul , 3-skibet hus k 2,5 30 0,75
ÆGJ K206 11407 1224 Tagstolpehul , 3-skibet hus k 4 75 1,5
ÆGJ K241 11236 1222 Tagstolpehul , økonomibygning k 4,5 10 0,75
ÆGJ K241 11235 1232 Tagstolpehul , økonomibygning k 4 20 1

ÆGJ K241 11215 1167
Indgangsstolpehul,

 økonomibygning
k 1,5 25 1

ÆGJ K242 11545 1216 Tagstolpehul , økonomibygning k 3 50 1
ÆGJ K242 11546 1217 Tagstolpehul , økonomibygning k 2,5 40 0,75
ÆGJ K242 11549 1219 Tagstolpehul , økonomibygning k 1,5 50 0,5
ÆGJ K245 11722 1221 Tagstolpehul , økonomibygning k 4 20 0,5
ÆGJ K245 11726 1226 Tagstolpehul , økonomibygning k - 10 0,5
ÆGJ K245 11721 1234 Tagstolpehul , økonomibygning k 3,5 30 0,5
ÆGJ K245 11725 1236 Tagstolpehul , økonomibygning k 2,5 20 0,5
ÆGJ K253 13218 1650 Tagstolpehul , 3-skibet hus k 3 50 + fnul ler 0,5
ÆGJ K253 12186 1652 Tagstolpehul , 3-skibet hus k 4 50 + fnul ler 1,5
ÆGJ K253 12188 1666 Tagstolpehul , 3-skibet hus k 4 75 0,75
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Bilag 2 
SBM 1383, Firgårde, etape II, bestemmelser og trædele pr. prøve. YG=yngre gren, G=gren, 
G/YS0gren/yngre stamme, ÆG/YS=ældre gren/yngre stamme, YS=yngre stamme, ÆS0ældre stamme, 
S=stamme, U= ukendt. 
 

X500              

Takson K 
Y
G 

Æ
G G 

G
/ 
YS 

ÆG 
YS 

Y
S 

Æ
S S U 

Knas
t 

Bar
k 

I 
alt 

Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg                 6 4     10 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 10 

              
X501              

Takson K 
Y
G 

Æ
G G 

G
/ 
YS 

ÆG 
YS 

Y
S 

Æ
S S U 

Knas
t 

Bar
k 

I 
alt 

Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el           2             2 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel   1 1                   2 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 
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Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg           1     4 1     6 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 1 1 0 0 3 0 0 4 1 0 0 10 

              
X506              

Takson K 
Y
G 

Æ
G G 

G
/ 
YS 

ÆG 
YS 

Y
S 

Æ
S S U 

Knas
t 

Bar
k 

I 
alt 

Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel       1                 1 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg         1   1   6 1     9 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 1 1 0 1 0 6 1 0 0 10 

              
X518              

Takson K Y
G 

Æ
G 

G 
G
/ 
YS 

ÆG 
YS 

Y
S 

Æ
S 

S U Knas
t 

Bar
k 

I 
alt 

Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 
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Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel   2   1 1               4 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg   1     1       2 2     6 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 3 0 1 2 0 0 0 2 2 0 0 10 

              
X519              

Takson K 
Y
G 

Æ
G G 

G
/ 
YS 

ÆG 
YS 

Y
S 

Æ
S S U 

Knas
t 

Bar
k 

I 
alt 

Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel   1   1                 2 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie   1 3 1                 5 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg   1             2       3 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 
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Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 3 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 10 

              
X520              

Takson K 
Y
G 

Æ
G 

G 
G
/ 
YS 

ÆG 
YS 

Y
S 

Æ
S 

S U 
Knas
t 

Bar
k 

I 
alt 

Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el           1     2       3 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel   1                     1 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         

0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg       3         2 1     6 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 1 0 3 0 1 0 0 4 1 0 0 10 

              
X525              

Takson K 
Y
G 

Æ
G 

G 
G
/ 
YS 

ÆG 
YS 

Y
S 

Æ
S 

S U 
Knas
t 

Bar
k 

I 
alt 

Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel   1   3                 4 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg           1             1 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
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cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg                 3 2     5 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 1 0 3 0 1 0 0 3 2 0 0 10 

              
X526              

Takson K 
Y
G 

Æ
G G 

G
/ 
YS 

ÆG 
YS 

Y
S 

Æ
S S U 

Knas
t 

Bar
k 

I 
alt 

Acer sp., løn             1           1 

Alnus sp., el           1     1 3     5 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk           1             1 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                   1     1 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg                 1 1     2 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 0 0 10 

              
X530              

Takson K Y
G 

Æ
G 

G 
G
/ 
YS 

ÆG 
YS 

Y
S 

Æ
S 

S U Knas
t 

Bar
k 

I 
alt 

Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 
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Corylus sp., hassel 1     1                 2 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg           1     1 1     3 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg                 5       5 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 1 0 0 1 0 1 0 0 6 1 0 0 10 

              
X637              

Takson K 
Y
G 

Æ
G G 

G
/ 
YS 

ÆG 
YS 

Y
S 

Æ
S S U 

Knas
t 

Bar
k 

I 
alt 

Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el           1             1 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk       1                 1 

Corylus sp., hassel           1             1 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg       1         4 1     6 

Salix sp., pil                   1     1 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 2 0 2 0 0 4 2 0 0 10 
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X639              

Takson K 
Y
G 

Æ
G 

G 
G
/ 
YS 

ÆG 
YS 

Y
S 

Æ
S 

S U 
Knas
t 

Bar
k 

I 
alt 

Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el         1               1 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                   1     1 

Corylus sp., hassel       1                 1 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         

0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg           1   1 1 4     7 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5 0 0 10 

              
X641              

Takson K 
Y
G 

Æ
G 

G 
G
/ 
YS 

ÆG 
YS 

Y
S 

Æ
S 

S U 
Knas
t 

Bar
k 

I 
alt 

Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el         1               1 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel           1             1 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         

0 
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Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg               3 5       8 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 1 1 0 3 5 0 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el           3             3 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         

0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg   1       1     4 1     7 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 1 0 0 0 4 0 0 4 1 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 
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Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg               1 9       10 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg           5 2   2 1     10 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 5 2 0 2 1 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el     1                   1 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk       1                 1 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg           2     5 1     8 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 1 1 0 2 0 0 5 1 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                 2       2 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                 1       1 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 
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Quercus sp., eg                 5 2     7 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel           1             1 

Ericaceae, lyngfamilie       2                 2 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         

0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg       1         2 3     6 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                   1     1 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 3 0 1 0 0 2 4 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el           1             1 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                   1     1 

Corylus sp., hassel           1       1     2 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg           1             1 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 
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Fraxinus sp., ask                   1     1 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                   1     1 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg                 1 1     2 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt       1                 1 

I alt 0 0 0 1 0 3 0 0 1 5 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg                 4 1     5 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5 
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Takson K 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                 1       1 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg                 3 6     9 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                   1     1 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 
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Quercus sp., eg           2 1   4 2     9 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 2 1 0 4 3 0 0 10 
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Takson K 
Y
G 

Æ
G 

G 
G
/ 
YS 

ÆG 
YS 

Y
S 

Æ
S 

S U 
Knas
t 

Bar
k 

I 
alt 

Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel       1   1             2 

Ericaceae, lyngfamilie       1                 1 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         

0 

Prunus sp., kirsebærslægt                   2     2 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg                         0 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 5 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el           1             1 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                   1     1 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                   1     1 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 
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Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg         1         2     3 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                   1   3 4 

I alt 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 3 10 
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Takson K 
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t 
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I 
alt 

Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel           1             1 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg             1   6 2     9 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 1 1 0 6 2 0 0 10 
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t 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                 1      1 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                   2     2 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg                 2       2 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5 
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t 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg           1       2     3 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt           1       3     4 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 
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Quercus sp., eg       1   1       1     3 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 1 0 3 0 0 0 6 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg           1             1 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         

0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg                 2 2     4 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 5 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                   1     1 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 
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Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg                 1 3     4 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg           1       1     2 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt           1             1 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg                 2       2 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 5 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el             2           2 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie           2             2 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil             1           1 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg           4 2   19       25 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 6 5 0 19 0 0 0 30 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el       1   1             2 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 
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Quercus sp., eg       1   3 3   12 7 2   28 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 2 0 4 3 0 12 7 2 0 30 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                 1       1 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         

0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg           3     4 2     9 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 3 0 0 5 2 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el           1             1 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 
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Fraxinus sp., ask                 2       2 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg       1   1 1   2 1     6 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                       1 1 

I alt 0 0 0 1 0 2 1 0 4 1 0 1 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el       1   2             3 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel       1   2             3 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie     2     6 5           13 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt           2             2 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg       2     1   4 2     9 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 2 4 0 12 6 0 4 2 0 0 30 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el         2               2 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg                 7       7 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                 1       1 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 
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Quercus sp., eg         1 1 2   6       10 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 1 1 2 0 6 0 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el       1   2           1 4 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         

0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg   1   6   4 3   8 3 1   26 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 1 0 7 0 6 3 0 8 3 1 1 30 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el 1                       1 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel   1                     1 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 
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Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie           1             1 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg   1   3   2 2   13 1     22 

Salix sp., pil           3         1   4 

cf. Tilia sp., formentlig lind           1             1 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 1 2 0 3 0 7 2 0 13 1 1 0 30 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg     1     18 5   5 1     30 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 1 0 0 18 5 0 5 1 0 0 30 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk           1             1 

Corylus sp., hassel                 1       1 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg           2     4 2     8 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 3 0 0 5 2 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el       2                 2 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel       1                 1 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 
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Quercus sp., eg           3 3   15 2     23 

Salix sp., pil           3             3 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm             1           1 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 3 0 6 4 0 15 2 0 0 30 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el             1           1 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie       1                 1 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         

0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg           3 3   16 6     28 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 1 0 3 4 0 16 6 0 0 30 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 
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Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg           4 2 1 20 2 1   30 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 4 2 1 20 2 1 0 30 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg           7 3   17 2     29 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)       1                 1 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 1 0 7 3 0 17 2 0 0 30 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el   1   1   2             4 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel       1                 1 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie           1             1 

Populus sp., poppel           10             10 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg           2     8 2     12 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm       2                 2 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 1 0 4 0 15 0 0 8 2 0 0 30 

              
1297              

Takson K 
Y
G 

Æ
G G 

G
/ 
YS 

ÆG 
YS 

Y
S 

Æ
S S U 

Knas
t 

Bar
k 

I 
alt 

Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie           1             1 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                 1       1 
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Quercus sp., eg           3 5   17 3     28 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 4 5 0 18 3 0 0 30 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el       2                 2 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk       2                 2 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie       1                 1 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         

0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg           1 2   21 1     25 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 5 0 1 2 0 21 1 0 0 30 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 
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Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg             2   5 3     10 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 0 0 2 0 5 3 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el     1 3   1             5 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel                         0 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil       1   1       1     3 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg     1     2 1 1 16       21 

Salix sp., pil             1           1 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 2 4 0 4 2 1 16 1 0 0 30 

              
1304              
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel       2                 2 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                   1     1 

Quercus sp., eg           1 4   19 1 2   27 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 2 0 1 4 0 19 2 2 0 30 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel         1               1 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 
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Quercus sp., eg           1     2 6     9 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 0 1 1 0 0 2 6 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el                         0 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel       1     1           2 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 

Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         

0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg           4       4     8 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 1 0 4 1 0 0 4 0 0 10 
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Acer sp., løn                         0 

Alnus sp., el       1                 1 

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel                         0 

Betula sp., birk                         0 

Corylus sp., hassel             1           1 

Ericaceae, lyngfamilie                         0 

Fagus sp., bøg                         0 

Cf. Fagus sp., muligvis bøg                         0 
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Fraxinus sp., ask                         0 

Cf. Fraxinus sp., muligvis ask                         0 

Maloideae, kernefrugtfamilie                         0 

Populus sp., poppel                         0 

Populus sp./Salix sp., poppel/pil                         0 
cf. Populus sp./Salix sp., formentlig 
poppel/pil                         0 

Prunus sp., kirsebærslægt                         0 

Cf. Prunus sp., formentlig kirsebærslægt                         0 

Quercus sp., eg                 6 2     8 

Salix sp., pil                         0 

cf. Tilia sp., formentlig lind                         0 

Ulmus sp., elm                         0 

Løvtræ (ikke eg)                         0 

Indet., ubestemt                         0 

I alt 0 0 0 1 0 0 1 0 6 2 0 0 10 
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Bilag 3 
SBM 1383, Firgårde, etape II, beskrivelse af de taksa fundet som del af trækulsanalysen. 
 
-Ask (Fraxinus excelsior) er en lystræ, som trives bedst på næringsrig, halvfugtig muldbund. 
Klarer sig ikke godt i konkurrencen med andre træarter.  
-Birk er i Danmark repræsenteret af to arter: vortebirk (Betula pendula) og dunbirk (Betula 
pubescens). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Birketræer er 
lyskrævende pionertræer, som kan vokse på mange forskellige jordbundstyper. Vortebirk 
vokser på tørre bund, mens dunbirken trives på fugtig morbund, våde og på sure tørvebund 
(Møller 2010). 
-Bøg (Fagus sylvatica) er et skyggetålende og skyggegivende træ, som vokser under rette 
klimabetingelser på meget varieret jordbund, bortset fra våd bund. Træet trives bedst på 
gruset, veldrænet bund, på næringsrig muldbund og på kalkholdig jordbund. 
-Eg er i Danmark repræsenteret af to arter: stilkeg (Quercus robur) og vintereg (Quercus 
petraea). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Begge er lyskrævende 
træer, som kan vokse på næsten alle jordbundstyper; dog kræver vintereg en veldrænet 
bund (Jørgensen et al. 2005). 
-El er i Danmark repræsenteret af to arter: rødel (Alnus glutinosa) og gråel (Alnus incana). 
Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Rødel vokser på fugtig bund, ofte 
uden indblanding af andre træarter, mens grå-el vokser på tørre, magre bund. Typiske 
pionertræer.  
-Elm er i Danmark primært repræsenteret af to arter: skovelm (Ulmus glabra) og småbladet 
elm (Ulmus minor). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Kan vokse på en et 
bredt spektrum af jordbunde og klarer sig godt i konkurrencen med andre træarter, men 
trives bedst på fugtig og næringsrig muldbund. Skovelm er et lyskrævende og 
skyggegivende træ.  
-Hassel (Corylus avellana) er en lyskrævende busk, som dog også vokser i blanding med 
andre træarter og senere som underetage under de mindst skyggegivende af disse. Den 
findes i skovbryn og som underskov i ege- og askeskov. Trives på såvel tør som fugtig 
muldbund, og klarer sig ikke på mager bund.  
-Kernefrugtfamilien kan repræsentere forskellige arter: æble, hvidtjørn, pære 
eller røn. Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Det er dog usandsynligt, at 
det handler om pære i en neolitiske fundplads i Danmark, fordi denne art har sit naturlige 
areal i Sydeuropa og Orienten. Skovæble er et forholdsvis lyskrævende, lille træ, som findes 
fx i skovbryn, småskove og hegn. Røn og hvidtjørn er nu i Danmark repræsenteret af 
forskellige arter. Almindelig røn er et lyskrævende pionertræ, som kan vokse på mange 
forskellige jordtyper. Arten spreder sig dog godt på sur, moragtig bund på åbne arealer. 
Almindelig hvidtjørn er relativt skyggetålende og vokser på lidt fugtig, gerne leret muldbund 
i skov. Engriflet hvidtjørn er en mere lyskrævende busk end almindelige hvidtjørn. Koral-
hvidtjørn minder om engriflet hvidtjørn, men kan vokse i flere forskellige 
miljøomstændigheder. 
-Kirsebærslægten henviser til almindelig hæg, P. padus, kirsebær, P. avium og slåen, P. 
spinosa, som ikke vedanatomisk kan skelnes fra hinanden. Lyskrævende buske og træer. 
Kirsebær og slåen vokser på de bedre jordbundstyper og hæg, hvor der er passende 
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fugtighed til stede. Kirsebær og hæg klarer sig nogenlunde i konkurrencen med andre 
lyskrævende træarter, medens slåen findes fritstående eller i kanten af bevoksningerne.  
-Lind er i Danmark repræsenteret af to arter, småbladet lind (Tilia cordata) og storbladet 
lind (Tilia platyphyllos), og krydsninger mellem disse to arter. Arterne kan vedanatomisk 
ikke skelnes fra hinanden. Lind kan vokse på en et bredt spektrum af jordbunde, men 
vokser og forynger sig bedst på fugtig muldbund (Møller 2010). 
-Løn er i Danmark primært repræsenteret af navr (Acer campestre), spidsløn (Acer 
platanoides) og ahorn (Acer pseudoplatanus). Navr er forholdsvis skyggetålende, vokser 
langsomt og trives bedst på fugtig, næringsrig muldbund i halvskygge. Arten foretrækker de 
mere lyse forhold i gamle egeskove og vokser også i skovbryn og hegn. Navr har sin 
nordgrænse i Danmark, og dens naturlige udbredelse er begrænset til de sydøstlige dele af 
landet undtagen Bornholm. Spidsløn gror på de fleste jordtyper bortset fra groft sand, 
tørvebund eller stift ler, og er mere nøjsom end de øvrige Acer-arter, men gror gerne til den 
lidt fugtige side. Den tåler en del skygge, fugtighed og hård frost, og vokser i blandet 
løvskov, skovbryn og læhegn. Spidslønnens forekomst i Danmark har en sydøstlig 
tendens, men den naturlige udbredelse kan ikke afgrænses med sikkerhed pga. 
plantning. Ahorn eller ær er et skyggetræ, som gror bedst på fugtig muldbund og udvikler 
sig fint i blanding med bøg og ask. Den selvsår sig næsten overalt i ældre løvskov, i lysninger 
og på åbne arealer. Ahorn er indvandret eller indført fra Mellem- og Sydeuropa til det 
sydligste Jylland allerede i 1600-tallet og muligvis tidligere. Man har tidligere antaget, at 
ahorn var indført til Danmark af Von Langen i slutningen af 1700-tallet. Nyere 
undersøgelser påviser, at træet er oprindeligt i Danmark på De Sydligere Øer og i østlige 
Sønderjylland (Buchwald 2010).  
-Lyngfamilie (Ericaceae) 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.  
-Pil er i Danmark repræsenteret af forskellige arter, bl.a. øret pil (Salix aurita), gråpil (Salix 
cinerea) og seljepil (Salix caprea). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Alle 
arter er lyskrævende pionerplanter. De fleste arter vokser på våd bund, men seljepil vokser 
på højbund. Øret pil er almindelig op våde, sure bund, som vokser i randen af moser, langs 
grøfter af næringsrige søer og i klit- og hedekær (almindelig i Vestdanmark). Gråpil trives i 
frodige vådområder og høj vandstand, som vokser fx i rørsumpe, ved gamle tørvegrave og 
ved opgivne enge. Seljepil er en meget lyskrævende pioner, som trives på næringsrig, gerne 
leret muldbund og er almindelig i skovbryn og på rydninger (almindelig på Øerne og i 
Østjylland). 
-Poppel er i Danmark repræsenteret af flere arter og krydsninger, bl.a. bævreasp eller asp 
(Populus tremula). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Bævreasp er et 
lyskrævende pionertræ. Aspen kan gro på de fleste jordtyper inkl. mager sand- og tørvejord 
men udkonkurreres let af anden trævækst på bedre jord. Den vokser bedst hvor der er 
bevægeligt grundvand, men taler ikke helt så fugtige forhold som el, birk og pil. 
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Bilag 4 
SBM 1383, Firgårde, etape II, beskrivelse af de fundne arter fra den arkæobotaniske 
analyser 
 

Planterne 

De dyrkede og indsamlede arter 
Avena sativa L. Almindelig Havre. 60-120 cm høj. Optræder ofte sammen med Flyvehavre. 
(Hansen 1993) 
Camelina sativa (L.) Crantz. Sæd-Dodder. Omkring 40.000 frø pr. plante. Blomstrer juni-juli, 
frøene modnes august sammen med Hørplanten. Er tæt forbundet med Hørdyrkning, og 
frøene er olieholdige. (Frederiksen et al. 1950) 
Corylus avellana Hasselnød. Busk, op til 10 m, oftest mangestammet. Marts-april. 
Næringsrig bund i lyse skove, skovbryn, krat og hegn. Almindelig dog sjælden i Vestjylland 
(Hansen 1993) 
Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Højden kan have 
ændret sig på grund af avling. (Mossberg, Stenberg & Stenberg 2005) 
Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde 30-80 cm. (Hansen 1993) 
Secale cereale ssp. cereale L. Almindelig Rug. Højde 50-150 cm. Højden har ændret sig på 
grund af avling, se f.eks. Tvengsberg 1995. (Hansen 1993) 
Triticum aestivum ssp. aestivum 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) 
Echinochloa crus-galli L. Almindelig hanespore. 20-70 cm høj. Blomstrer og frømodner juli-
september. Ruderarter og agerjord (Mossberg, Stenberg & Ericsson 2005) 
Euphorbia helioscopia L. Skærm-Vortemælk. 10-30 cm (10-40 cm) høj stængel, omkring 650 
frø pr. plante. Blomstrer i maj-september. Udpræget sommerannuel. Optræder i åbne 
og/eller sent såede sommerafgrøder. Agerjord, haver og ruderater. (Melander 1998, 
Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993). 
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 
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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) 
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-
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) 
Sinapis arvense L. Agersennep. 30-60 cm. Blomstrer maj-august. Agerjorde (Hansen 1993) 
Spergula arvensis L. Alm. Spergel. 10-40 cm (10-30 cm) høj. Omkring 3.200 frø pr. plante. 
Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer både forår og efterår, men de 
efterårsspirende fryser som regel bort om vinteren og kan kun overleve meget milde vintre. 
Kan optræde uhyre talrigt i vårsædsmarker, især på lette kalktrængende jorder. Værdsat i 
stubmark som foder til fårene. Nærringsfattig bund, agerjord, vejkanter, ruderater, 
grusgrave, dyrket på hede-egnene (Brøndegaard 1979; Frederiksen et al. 1950; Hansen 
1993; Jessen & Lind 1922) 
Thlaspi arvense L. Almindelig pengeurt. 15-40 cm høj. Blomstrer maj-juni. Agerjord, 
ruderater (Hansen 1993) 

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) 
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Planter identificeret til slægt eller familie 
Asteraceae Kurvblomstfamilien 
Avena sp. Havre  
Brassica sp. Kål 
Brassicaceae Korsblomstfamilien 
Bromus sp. Hejre 
Carex sp. Star 
Caryopfyllaceae. Nellikefamilien 
Chenopodium sp. Gåsefod 
Fabaceae Ærteblomstfamilien 
Galeopsis sp. Hanekro 
Galium  sp. Snerre 
Poaceae Græsfamilien 
Polygonaceae Syrefamilien 
Potamogeton sp. Vandaks 
Ranunculus sp. Ranunkel 
Rosaceae Rosenfamilien 
Rubus sp. Klynger 
Rumex sp. Syrefamilien 
Scleranthus sp. Knavel 
Sorbus sp. Røn 
Trifolium sp. Kløver 
Veronica sp. Ærenpris 
Viola sp. Viol 
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