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NNU-rapport nr. 7 (2002) 

 

Arkæobotanisk undersøgelse af materiale fra yngre jernalder fra fire 

lokaliteter udgravet af Haderslev Museum 
 

Arkæobotaniske analyser af forkullet materiale fra Vårhøj HAM 3700 (NNU-nr. 

A8217), Hvidhøjgård HAM 3119 (NNU-nr. A7745), Lerdal HAM 3366 (NNU-nr. 

A8008) og Østergård HAM 3116 (NNU-nr. A7734). 
 

Af: Peter Steen Henriksen, Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser (NNU) 

 

Resume:  
I projektet er der undersøgt makrofossilprøver fra fire sønderjyske lokaliteter fra yngre jernalder. 

På morænejorden ved Vårhøj har Avnklædt Byg været hovedafgrøden, mens der i de tre andre fund, 

der stammer fra sandede jorde vest for hovedopholdslinien fra sidste istid, var omtrent lige meget 

Byg og Rug. Mængden af frø fra græsland-/fugtigbund i forhold til mængden af korn var langt 

større i en tomt fra Østergård sammenlignet med tomten fra Vårhøj, hvilket kan afspejle, at kvægavl 

har været af større betydning på de sandede jorde. 

Analyserne af materiale fra jernudvindingsovne har tegnet et detaljeret billede af datidens 

Rugmarker ved Hvidhøjgård, som værende veldrevne med en tæt plantebestand og få 

ukrudtsplanter. Endvidere har analyserne kunnet sandsynliggøre, at såningen er sket som 

bredsåning med en efterfølgende let harvning for at dække de udsåede kornkerner. 

Analyserne af de fire fund har tillige sandsynliggjort, at Rug har været dyrket som vintersæd 

allerede i jernalderen. 

 

 

Baggrund: 

Der er igennem de sidste årtier udgravet en lang række bosættelser i det sønderjyske område, 

dækkende perioden fra neolitikum til middelalder. Makrofossilprøver fra disse indgår i NNU-

projektet: Kulturlandskab og samfund i Sønderjylland fra neolitikum til middelalderbelyst ved hjælp 

af arkæobotaniske analyser, under ledelse af museumsinspektør Sabine Karg. Nærværende projekt, 

Kost og kultur, udført af Peter Steen Henriksen med økonomisk støtte fra Kulturministeriets 

Forskningspulje 2001, er en del af dette større projekt og omfatter materiale fra fire lokaliteter 

dateret til slutningen af  romersk jernalder og starten af germanertid. De fire lokaliteter er: Vårhøj 

Hvidhøjgård, Lerdal og Østergård (se bilag 1). 

 

 

Fundmaterialet; behandling og analysemetode: 

Jordprøverne fra de fire lokaliteter er udtaget og floteret af Haderslev Museum, de tre undersøgte 

prøver fra jernudvindingsovne er ikke floteret. Det frafloterede materiale er blevet opsamlet i et 

finmasket bomuldsklæde, så selv de mindste frø er blevet opfanget.  

 

I alt er 77 prøver fra de fire lokaliteter blevet analyseret. Alle prøver er gennemset under stereolup 

og korn, aksdele og frø samt andre identificerbare objekter er sorteret fra. Prøverne er blevet 

gennemset i deres helhed med undtagelse af en række større prøver fra Østergård, samt prøverne fra 

jernudvindingsovnene, hvor kun en delprøve er analyseret. Korn, aksdele og frø er derefter blevet 

identificeret ved hjælp af recent referencemateriale og opslagsværker (bl.a. Holm-Nielsen 1998, 

Jacomet 1987 og Beijerinck 1947). 

 

En tak til Sabine Karg, Jan A. Harild og David E. Robinson, alle fra NNU, for hjælp ved 

bestemmelsen af problematiske korn og frø. 
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Makrofossiler, bevaring af planterester fra fortiden: 

Plantemakrofossiler fra fortidige hustomter er som oftest bevaret, fordi materialet dengang er blevet 

forkullet. Hvilke planterester, vi kan finde i dag, afhænger altså af hvilke processer, der i oldtiden 

har kunnet forårsage en forkulning af materiale.  

I brandtomter kan man finde rester af, hvad der var i huset ved branden og altså få et øjebliksbillede 

af, hvad der opbevaredes i huset. Fordelingen af de forskellige kategorier af forkullet materiale vil 

kunne fortælle om funktionsopdelinger i husene (Engelmark 1989, Viklund 1998). Kornkerner vil 

som regel optræde, der hvor madlavningen har fundet sted og der hvor man har tærsket og 

opbevaret kornet. Frø fra markukrudt vil optræde i særlig store mængder omkring tærskearealet og 

hvor man har opbevaret halmen, men de vil også kunne optræde i staldarealet hvor man har fodret 

og strøet med halm. Frø fra græslands-/fugtigbundsarter vil som oftest stamme fra hø, og vil derfor 

findes hvor man har opbevaret høet eller fodret med det, altså i laden og stalden. Frø fra markukrudt 

og græslands-/fugtigbundsarter vil også kunne stamme fra tagmateriale, hvor man har anvendt hø, 

halm eller tagrør, og man vil så kunne vente at finde en jævn fordeling i hele huset. Man finder 

imidlertid meget sjældent spor af tagmaterialer i brandtomter, formodentligt fordi det er brændt 

fuldstændigt væk, og man vil derfor næppe heller finde ret mange frø, der hidrører fra tagmaterialet. 

I tomter, der ikke er brandtomter, kræver en forkulning af plantemateriale, at dette er kommet i 

kontakt med varme eller ild, ofte vil det forkullede materiale stamme fra aktiviteter omkring 

bålsteder. Dette kan for eksempel være afbrænding af gulvopfej, tørring af fugtigt korn, ristning af 

malt, afbrænding af affald fra de sidste stadier af kornrensningsprocessen og uheld i forbindelse 

med madlavningen. Man får derfor kun et begrænset billede af de samlede aktiviteter i huset, da 

f.eks. tærskning af korn og opbevaring af afgrøder og dyrefoder ikke giver anledning til forkulning 

af plantemateriale. Man vil tillige kunne få et skævt billede af de forskellige afgrøders hyppighed, 

idet afgrøder hvis behandling kræver kontakt med varme, vil kunne blive overrepræsenteret i 

fundmaterialet. Placeringen af et ildsted vil ofte kunne findes ud fra fordelingen af forkullet 

materiale, idet mængden af dette vil være højest tæt på ildstedet. 

Forkullet materiale i gruber må formodes at være deponeret i løbet af kort tid, da den enkelte grube 

næppe har været brugt i årevis.  Makrofossilerne i gruberne afspejler derfor formodentligt kun dele 

af et enkelt års afgrøde og sikkert ofte kun enkeltstående begivenheder i forbindelse med 

kornbehandlingen eller husholdningen. 

Modsat kan materialet i stolpehullerne være akkumuleret gennem hele husets funktionstid og 

således kan makrofossilerne afspejle et gennemsnit over en længere periode. Oftest vil det dog nok 

være materiale fra slutningen af husets funktionstid, f.eks. fra en eventuel afrømning af hustomten, 

der er endt i stolpehullerne. I brandtomter, hvor der i forbindelse med branden er dannet store 

mængder forkullet materiale, vil det altovervejende være dette materiale man finder i 

stolpehullerne. 

I prøverne kan man foruden dyrkede planter også finde frø fra vilde planter. Frø fra markukrudt, der 

findes sammen med korn eller i fraktioner, der er renset fra kornet, kan dels fortælle om de 

økologiske forhold, hvor kornet groede, idet de forskellige ukrudtsarter har forskellige krav til f.eks. 

jordbunden og gødningsniveauet (Mikkelsen 1970) og dels fortælle om hvilke processer kornet har 

gennemgået (Engelmark 1989, Henriksen & Robinson 1996). Frø fra andre habitater kan fortælle 

om andre udnyttelser af planteressourcer, f.eks. kan frø fra arter, der gror på enge og overdrev, 

fortælle om høslet. 

Prøver af halm fra jernudvindingsovne adskiller sig fra andre makrofossilprøver ved at man ret 

nøjagtigt kender oprindelsen til materialet. I forbindelse med jernudvinding har man oftest brugt 

halm som fyldmateriale i slaggegruben under jernudvindingsovne, for at forhindre trækul og 

myremalm i at falde ned i gruben. Ved jernudvindingsprocessen løb den smeltede slagge ned i 

gruben, hvorved halmen i nogle tilfælde blev presset sammen og forkullet i bunden af gruben (se 

Voss 1993). Ved jernudvindingen er der sket en langsom opvarmning af plantematerialet i gruben, 

hvilket giver ideelle forhold for forkulningen uden fare for at f.eks. kornkernerne ”popper op” på 

grund af vandindholdet (Mikkelsen 1997). Således kan man nogen gange finde perfekt bevaret 

plantemateriale i bunden af slaggegruberne, hvor det har ligget beskyttet af den overliggende 

slaggeblok. Dette plantemateriale vil typisk stamme fra én mark fra ét år og der er ingen fare for 
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forurening med ældre eller yngre materiale. Man får altså et øjebliksbillede af et lille areal fra en 

bestemt mark. 

 

 

Analyseresultaterne  

I en del af prøverne var korn, aksdele og frø ret dårligt bevaret, idet de fleste var kraftigt forbrændt. 

Dette afspejles i at mange kornkerner kun kunne bestemmes til ”korn sp.” og at en del ukrudtsfrø 

kun er bestemt til familie. 

Når der i teksten refereres til Avnklædt Byg (Hordeum vulgare) menes Seksradet Byg, da den 

toradede form ikke er påvist fra oldtiden i Danmark. 

I tekst og tabeller nævnes aks-internodier. Aksinternodier er den nederste del af småaksene, hvor 

disse hænger sammen. 

Avena sp (havre) kan dække over både dyrket Havre (Avena sativa) og ukrudtsplanten Flyvehavre 

(Avena fatua) idet man ikke kan skelne disse arters kerner fra hinanden. Arterne kan kun adskilles 

på yderavnernes basisar. 

Mange af prøverne indeholdt uforkullede frø, der er recente. Disse indgår ikke i analyseresultaterne, 

men indikerer at prøverne har været udsat for forurening, for eksempel på grund af regnormes og 

småpattedyrs graveaktivitet. 
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Vårhøj 

Baggrund 

Ved Vårhøj (se bilag 2) har Haderslev Museum udgravet et enkeltliggende gårdsanlæg fra yngre 

romersk jernalder, AMS-dateringer af 4 kornkerner fra Hus I gav en middelværdi på 370 AD (KIA 

15259 + KIA15260) (bilag 3). Bebyggelsen bestod af et 25 langt treskibet hus (hus I) samt to 

mindre treskibede økonomibygninger.  

Fra bebyggelsen er der analyseret 22 makrofossilprøver. De 20 stammer fra stolpehuller efter de 

tagbærende stolper i brandtomten af Hus 1 (se fig. 1), to prøver stammer fra et nærliggende 

vandhul.  

 

 

Analyseresultatet 

Resultaterne af analyserne ses i tabel 1 på næste side.  

 

 

Hus I 

 
 

Fig. 1. Udgravningsplan over Hus I, Vårhøj, 1:160. 

 

Den dominerende kornart i prøverne var Avnklædt Byg, dertil kom et lille antal kerner fra Rug og 

en del kerner fra Havre, det kan dog ikke afgøres om der er tale om dyrket Havre (Avena sativa) 

eller ukrudtsplanten Flyvehavre (Avena fatua), idet det kun var selve kernerne, der var tilstede i 

prøverne. 

To frø fra Hør (Linum usitatissimum) kan tyde på dyrkning af Hør, men der kan også være tale om 

at Hørren har groet som ukrudt.  

Prøverne indeholdt frø fra en lang række af vilde planter. Størsteparten stammer fra 

markukrudtsarter, talrigest er Pileurter (Persicaria sp.), Spergel (Spergula arvensis), Almindelig 

Fuglegræs (Stellaria media) og Enårig Rapgræs (Poa annua). Dette er de typiske ukrudtsarter man 

finder sammen med Byg i fund fra jernalderen. Antallet af frø fra Hvidmelet Gåsefod 

(Chenopodium album) er ret lavt, hvilket kan pege på at næringsstofniveauet på marken ikke har 

været højt, idet Hvidmelet Gåsefod ofte vil være helt dominerende ved et højt kvælstofniveau. 

Prøverne indeholdt et meget stort antal frø fra Vikke (Vicia). De bestemmelige var Tofrøet Vikke 

(Vicia hirsuta) og Tadder-Vikke (Vicia tetrasperma).  Disse arter er sjældne i danske jernalderfund, 

men er fundet i stort tal i materialet fra Hedeby (Behre 1983), hvor de sættes i forbindelse med 

vinterdyrket Rug. I prøverne optrådte der ligeledes nogle få frø af Mark-Rødtop (Odontites verna 

coll.). Denne art optræder i makrofossilundersøgelser stort set udelukkende i fund sammen med 

Rug, f.eks. Aggersborg (Jessen 1954), Hedeby (Behre 1983) og den optræder ofte sammen med 

Rug i fund fra jernudviningsovne (Mikkelsen 1998, 2000 samt andetsteds i denne rapport). Ifølge 

Hegi (1974) optræder Mark-Rødtop som ukrudtsplante hovedsageligt i vintersædsmarker. 

Forekomsten af disse arter kan altså indikere, at der har været dyrket vintersæd ved Vårhøj, i så 

tilfælde må det dreje sig om Rugen. 



 5 
Tabel 1: Resultaterne af makrofossilanalyserne fraVårhøj 
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Fig. 2. Fordelingen af korn, frø fra markukrudt og frø fra græslands-/fugtigbundsarter i Hus I, Vårhøj. 

 

Kornkerner optræder fortrinsvis i stolpehullerne midt i og i den østlige ende af huset (se fig. 2). 

Dette peger på at håndtering og opbevaring af kornet er sket i disse dele af huset. I midten af huset 

optræder tillige de største koncentrationer af frø fra markukrudt, hvilket peger på at tærskningen af 

kornet eller opbevaring af halm og tærskeaffald er sket i denne del af huset. Mængden af frø fra 

græslands-/fugtigbundsarter, der kan indikerer opbevaring af hø, er lav, men også disse arter er 

hyppigst i stolpehullerne omkring midten af huset, hvilket også støtter en formodning om at denne 

del af huset har været anvendt som lade. Den sandsynligste placering af beboelse med ildsted er 

husets østlige ende, men da der mangler prøver fra de østligste 4 meter af huset, kan dette ikke 

afgøres sikkert. 

 

I prøverne forekommer der enkelte frø og nøddeskaller, der viser indsamling af vilde planter. Det 

drejer sig om frø fra Hyld (Sambucus sp.) og Hindbær (Rubus idaeus) samt skaller Hasselnød 

(Corylus avelana) og Bøg (Fagus sylvatica). 

 

 

Vandhullet 

Prøverne fra vandhullet x156 indeholdt kun en smule trækul og et enkelt forkullet frø fra en art af 

Rapgræs (Poa sp.). Analysen kan ikke sige noget om en eventuel brug af vandhullet, men viser at 

det næppe har været brugt som udsmidsplads for husholdningsaffald, da dette ofte har indeholdt 

forkullede planterester fra bålstederne. 
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Hvidhøjgård 

Baggrund 

Ved Hvidhøjgård har Haderslev Museum udgravet en bebyggelse fra ældre germansk jernalder, en 

brønd i bebyggelsen er dendrokronologisk dateret til ca. år 460. Bebyggelsen bestod af 7 huse og tre 

staklader. Omkring bebyggelsen fandtes der desuden 71 slaggegruber efter jernudvindingsovne. I 

nærværende projekt er der analyseret to makrofossilprøver fra to af disse jernudvindingsovne. Der 

er tidligere analyseret 7 prøver fra jerudvindingsovne fra Hvidhøjgård (Mikkelsen 2000). 

Fra jernudvindingsovn x11 er der udtaget en prøve på 5,5 liter (x539). Den største del af prøven er 

blevet floteret, men en prøve på 2 liter er blevet bevaret intakt og det er dette materiale, der her er 

blevet analyseret. 

Fra jernudvindingsovn nr. x148 er der udtaget en prøve på 11 liter (x692). En ufloteret del af prøven 

på ½ liter er blevet analyseret. 

 

Analyseresultatet 

Resultatet af analysen ses i tabel 2 på næste side. 

I begge tilfælde indeholdt gruben under jernudvindingsovnen rughalm med hele aks og rødder på, 

hvilket peger på at rugplanterne er blevet trukket op på marken i forbindelse jernudvindingen. 

Kernerne var fuldt udviklede, hvilket peger på at jernudvindingen er sket i august, hvor Rugen var 

høstmoden.  

 

Rødderne var så velbevarede (se forsiden), at det kunne fastslås, at de fleste planter havde dannet 

mellem en og tre stængler. En så lille buskning forekommer kun, hvis Rugen har groet i en tæt 

bestand med omkring 300 stængler/m
2
, næsten svarende til tætheden på moderne marker (Andersen 

1980) og det kan derfor udelukkes at plantene er samlet ind på brakmarker. På en brakmark, hvor 

spildkorn er spiret spredt, vil man som regel finde op til 20-30 stængler/plante (Andersen 1980). 

I begge de to undersøgte prøver er basisdelen af planterne overrepræsenteret i forhold til de øvre 

dele. Således viser en sammenligning af antallet af stængler (baseret på antallet af rødder med 

stængelbasis bevaret) og antallet af knæ (fortykkelse på stænglen, hvorfra bladene udgår), at der er 

henholdsvis 5 og 3,8 knæ/stængel i prøverne x539 og x692. På tidspunktet for aksdannelsen i en 

kornafgrøde vil der i gennemsnit være 7-9 knæ/stængel med 6-7 knæ/stængel som minimumsværdi, 

heraf vil stængeldelene mellem det næstøverste knæ og akset udgøre halvdelen af den samlede 

højde (se bilag. 4)(Andersen 1980). Dette viser, at den øverste halvdel - totrediedel af stænglerne 

mangler i prøverne, hvilket også afspejles i det lave antal aksdele og kerner i forhold til antallet af 

stængler. Det kan dog ikke afgøres om en del af aksene og de øvre stængeldele er blevet fjernet 

inden halmen blev placeret i gruben,  om de er brændt væk i forbindelse med jernudvindingen eller 

om de ikke-floterede delprøver ikke er repræsentative for de samlede prøver. 

Det kan udelukkes at kornet har været tærsket, inden det blev anbragt i de to jernudvindingsovne, 

idet antallet af aksinternodier og antallet af kerner er i samme størrelsesorden. Hvis man havde 

tærsket afgrøden, inden halmen blev anvendt som fyld, ville der have været langt flere 

aksinternodier end kerner. Således fandt Mikkelsen (1998), at der i tærsket Rug fra en 

jernudvindingsovn fra Snorup var 57 gange så mange aksinternodier som kerner, og i nærværende 

undersøgelse er der i en prøve fra Lerdal, indeholdende tærsket Rug, 22 gange så mange 

aksinternodier som kerner. 

På en del rødder fandtes der fastsiddende jord, hvilket peger på at afgrøderne kommer direkte fra 

marken og ikke f.eks. har været bragt hjem, for først senere at blive brugt til fyldning af gruberne. 

Jordbunden på stedet er så sandet, at jorden ikke ville være blevet siddende på rødderne ved 

udtørring og transport. 
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Tabel 2: Resultaterne af makrofossilanalyserne fra Hvidhøjgård 
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På en stor del af rødderne var det muligt at finde både punktet, hvorfra planten var spiret og punktet, 

hvor planten har busket sig, d.v.s. delt sig i flere stængler (se bilag 4). Buskningspunktet ligger 

normalt omkring 1,5 cm under jordoverfladen (Andersen 1980), hvilket betyder at sådybden kan 

anslås ud fra afstanden mellem spiringspunktet og buskningspunktet. Resultatet af målingerne af 

denne afstand ses i tabel 3 og den anslåede sådybde ses i fig. 3. Den gennemsnitligt sådybde på 2 

cm, svarer til den anbefalede sådybde for Rug nu tildags, idet man kan forvente en udbyttenedgang 

ved såning dybere end 3-4 cm (Andersen 1980).  

En sådybde på 0-2,5 cm peger på, at såningen er sket som en bredsåning efterfulgt af en let 

harvning, idet en rækkesåning i ardspor eller en dækning af bredsået udsæd ved ardpløjning ville 

resultere i en dybere såning med større variation i sådybden. 

 
Tabel 3. Resultat af målinger af afstand mellem spirings- og buskningspunkt på Rug-rødder fra Hvidhøjgård, 

samt den anslåede sådybde. 

  

Sådybde (Afstand mellem spirings- og buskningspunkt+1,5 cm) cm 0- 1,5    2     2,5   3 

Afstand mellem spirings- og buskningspunkt mm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Resultat af målinger antal 5 7 8 9 13 11 8 1 5 3    1 

 
                       0-1,5               2,0                 2,5                 3,0      cm 
 
Fig. 3. Sådybden for 71 målte kornplanter, beregnet ud fra afstanden mellem planternes spiringspunkt og 

buskningspunkt. 

 

Sammensætningen af ukrudtsfloraen i de to prøver er meget forskellig, hvilket peger på, at der kan 

have været en stor variation inden for den enkelte mark. Det vil derfor være lidt tilfældigt, hvilke 

arter der optræder i den enkelte ovn, der kun repræsenterer et lille areal på få kvadratmeter. En art 

som Spergel (Spergula arvensis) er således helt dominerende blandt ukrudtet i prøve nr. x692, mens 

denne art slet ikke optræder i  prøve nr. x539. Dette skal dog ses i lyset af, at selv om der optræder 

ret store antal frø fra nogle ukrudtsarter, er der formentligt kun tale om enkelte planter af hver art, 

idet der er tale om arter med en meget stor frøproduktion. Dette viser at rugmarken, hvorfra halmen 

stammer, har været meget ren med formodentligt kun få ukrudtsplanter/kvadratmeter, hvilket 

bekræftes af, at der stort set ikke optrådte stængeldele fra ukrudtsplanterne sammen med halmen, 

med undtagelse af en del Spergel-stængler og frøkapsler i prøve nr. x692. Det lave antal 

ukrudtsplanter viser også, at Rugen har groet i en tæt bestand, der har kunnet udkonkurrere 

ukrudtet.  

 

Ud fra halmmængden i prøven x692 kan det anslås, at der er blevet brugt afgrøde fra mindst 4 m
2
 til 

at fylde gruben under denne jernudvindingsovn (se bilag 5).  I en rugafgrøde, der vokser ved et 

moderat gødningsniveau, vil der i gennemsnit være omkring 24 kerner/aks (Andersen 1980), hvilket 

også svarer godt til de 12-14 aksinternodier /aks, der kunne tælles på de intakte aks, der var bevaret 

i prøverne. Dette, set i sammenhæng dels med et anslået aksantal på 300/m
2
 og dels at størsteparten 

af kernerne var 5-6 mm lange og 2-3 mm i diameter, hvilket svarer til småfrøede moderne sorter 

med en tusindkornsvægt omkring 25 gram (Høst 1982 & Andersen 1980), indikerer, at udbyttet kan 

have været af størrelsesordenen 1800 kg/ha (se bilag 5). Ud fra dette kan det anslås, at halmen i 

denne jernudvindingsovn repræsenterer et kerneudbytte på omkring 720 g (se bilag 5). Et så lille tab 

begrunder næppe en tærskning inden anbringelsen af halmen i jernudvindingsovnen. 
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Dominansen af Vejpileurt (Polygonum aviculare) og Mark-Rødtop (Odontites verna), som i pr.nr. 

x539, tyder på efterårssåning. Begge prøver indeholdt tillige et stort antal frø fra Poa trivialis (Alm. 

Rapgræs), der kan forekomme på fugtige steder i efterårssåede marker, men Poa trivialis gror også 

på fugtige enge og vejkanter og kan derfor stamme fra randen af marken, hvor det vel også er 

forventeligt at halmen er taget fra.  I modsætning hertil står dominansen af Spergel (Spergula 

arvensis) i pr.nr. x692, dette ses oftest i vårsædsmarker. Hvorvidt rugen har været dyrket som vår- 

eller vintersæd kan derfor ikke afgøres sikkert ud fra disse to analyser. 

Mikkelsen (2000) har ligeledes analyseret en række prøver fra jernudvindingsovne fra Hvidhøjgård. 

Resultaterne herfra ligner denne undersøgelses resultater og kan altså heller ikke afgøre spørgsmålet 

om såtidspunkt. 

 

 

Lerdal 

 

Baggrund 

Ved Lerdal (se fig. 4) har Haderslev Museum udgravet en bebyggelse, der tidsmæssigt spænder fra 

starten af ældre germansk jernalder til starten af yngre germansk jernalder. Bebyggelsen bestod af 

op til 10 gårdsanlæg. Omkring bebyggelsen fandtes der desuden talrige slaggegruber efter 

jernudvindingsovne. I nærværende projekt er der analyseret 33 makrofossil-prøver fra tre hustomter 

og en jernudvindingsovn. Tre prøver fra jernudvindingsovne fra Lerdal er tidligere analyseret af Dr. 

Helmut Kroll, Inst. für Ur- und Frühgeschichte, Kiel Universitet (Kroll 1999). 

Da husene endnu ikke er nummereret, kaldes de her A, B og C j.fr. fig. 4. 

 

 

 

 
 
Fig. 4. Udsnit af oversigtsplan over udgravningen ved Lerdal. 

 
Fra hus A, der var et treskibet hus på godt 42 m, er der analyseret 16 prøver fra stolpehullerne efter 

de tagbærende stolper. 

Fra hus B, der var et treskibet hus med tre stolpepar og en længde på omkring 14 m, er der 

analyseret 6 prøver fra stolpehullerne efter de tagbærende stolper. 

Fra hus C, der var et treskibet hus med tre stolpepar og en længde på omkring 17 m, er der 

analyseret 10 prøver fra stolpehullerne efter de tagbærende stolper. 

Fra jernudvindingsovn nr. x4149 er der udtaget en prøve (x4653) på 0,675 liter/293 g, som ikke er 

blevet floteret. En delprøve på 83 g. er blevet analyseret. 
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Analyseresultaterne 

Analyseresultaterne ses i tabel 4 på side 13. 

 

Hus A. 

 

 
 

Fig. 5. Hus A fra Lerdal.  1:250 

 

Prøverne fra hus A (se fig. 5) indeholdt kun et mindre antal makrofossiler. Der var 13 kerner fra 

rug, 2 kerner fra byg og 10 kornkerner, der ikke kunne artsbestemmes. Dertil kom et mindre antal 

ukrudtsfrø fortrinsvis fra markukrudtsarter. Størsteparten af kornkernerne fandtes i stolpehullet 

x5767 i husets nordøstlige ende, derudover var makrofossilerne usystematisk fordelt i huset. 

 

Hus B. 

 

 
 

Fig. 6. Hus B fra Lerdal.  1:100 

 

Prøverne fra hus B (se fig. 6) indeholdt stort set ingen kornkerner, men en del frø fra vilde planter. 

Af disse kunne omkring en femtedel bestemmes til at være markukrudt, mens knapt halvdelen var 

fra græsarter eller andre arter fra enge, overdrev og moser. I prøverne fandtes der tillige en del 

knopper og små kviste. Denne sammensætning kan pege i retning af dyrefoder i form af hø og 

løvfoder. Da der ifølge udgraveren ikke er tale om en brandtomt, må forkulningen af 

makrofossilerne i huset være sket på et bål. Der kan f.eks. være tale om rester fra 

optændingsmateriale eller afbrænding af gulvopfej eller andet affald. Størsteparten af 

makrofossilerne stammer fra det midterste stolpepar, hvilket sandsynliggør at et eventuelt ildsted 

har ligget midt i huset. 
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Hus C. 

 
 
Fig. 7. Hus C fra Lerdal.  1:125. 

 

Prøverne fra hus C (se fig. 7) lignede prøverne fra hus A. Der var 3½ kerner fra Rug, 4 kerner fra 

Avnklædt Byg og 14 kornkerner, der ikke kunne artsbestemmes. Dertil kom et mindre antal 

ukrudtsfrø fortrinsvis fra markukrudtsarter. 

Fra fire stolpehuller var der taget særskilte prøver af den øvre og den nedre del. I disse prøver 

fandtes stort set alle makrofossilerne i de øverligt udtagne prøver. 

 

Prøven fra jernudvindingsovnen indeholdt hårdt sammenpressede rugaks med enkelte kerner 

siddende i småaksene og en smule halm samt en del trækulsstykker på 10-40 mm, bl.a. fra egetræ 

(bestemt af Claus Malmros, NNU). Den analyserede prøve indeholdt kun enkelte rødder og knæ og 

omkring 22 aksinternodier for hver rugkerne. Der var ingen ukrudtsfrø i prøven. 

Rug danner normalt 2 kerner/aksinternodie, hvilket betyder, at der oprindeligt har siddet omkring 

10.760 kerner i de optalte aksinternodier. Af disse kerner var der kun 2,3 % tilbage sammen med 

aksdelene. En sådan sammensætning må repræsenterer affald, efter en meget effektiv tærskning. 

Hele prøven indeholdt omkring 19.000 aksinternodier, hvilket svarer til omkring 1400 stængler 

eller afgrøde fra 4-5 m
2
, hvis afgrøden har lignet afgrøderne fra Hvidhøjgård. Det er meget lidt 

sandsynligt, at en så stor mængde halm har kunnet anbringes, så kun lige netop den øverste aksende 

af alt kornet blev bevaret. Dette taler for at kornaksene har været adskilt fra halmen inden de blev 

anbragt i ovnen, og formodentligt også inden de blev tærsket. Dette kan enten være sket ved, at man 

har høstet Rugen ved afskæring lige under aksene, eller ved at man har skåret topenderne af stråene 

efter at hele afgrøden er høstet, en praksis som er påvist fra slutningen af førromersk jernalder ved 

Overbygård, Nordjylland (Henriksen og Robinson 1994). 

 

Tre prøver fra jernudvindingsovne, analyseret af Kroll (1999), bestod af utærsket korn, to ovne 

indeholdt Byg-halm og en ovn indeholdt Rug-halm. Ud fra forskelle i ukrudtssammensætningen 

mellem Rug- og Bygprøverne konkluderer Kroll, at Rugen blev dyrket som vintersæd. 
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Tabel 4. Resultaterne af makrofossilanalyserne fra Lerdal. 

LERDAL A8008 Jernudv.ovn Hus B Hus C Hus A

total
4653                         

28 % analys.
1420 1425 1426 1427 1428 1429 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718 5719 5742 5743 5744 5745 5746 5757 5758 5759 5760 5761 5762 5763 5764 5765 5766 5767

Dyrke de  pla nte r

Secale cereale Rug 260 243 1 1 1 1 ½ 1 12

Secale cereale Rug, aks- internodier 5380 5380

Secale cereale Rug, rodbasis 5 5

Secale cereale Rug, stængelfragm. 17 17

Hordeum vulgare Almindelig Byg 6 cf. 1 2 2 1

Hordeum vulgare var. 

vulgare
Seksradet Byg 1 1

Cerealia Korn sp. 24 cf. 1 cf. ½ 1 4 1 3 5 1 2 7

Cerealia Korn, stængelfragm. 2 cf. 2

Cerealia Korn, rodbasis 2 cf. 2

Ma rkukrudt

Arenaria serpyllifolia Almindelig Markarve 1 1

Chenopodium album Hvidmelet Gåsefod 6 1 1 1 2 1 cf. 1

Persicaria maculosa/lapath. 

s.l.

Fersken/Bleg/Knudet 

Pileurt
12 2 2 3 1 2 1 1

Poa annua Enårig Rapgræs 6 1 2 1 1 1

Poa cf. annua Enårig Rapgræs 1 1

Polygonum aviculare s.l. Vej- Pileurt 6 3 1 1 1

Raphanus raphanistrum Kiddike 1 1

Rumex acetosella Rødknæ 18 1 1 1 5 1 3 1 1 1 1 1 1

Scleranthus annuus Enårig Knavel 1 1

Spergula arvensis Almindelig Spergel 10 3 1 2 1 1 1 1

Stellaria media Almindelig Fuglegræs 1 1

Viola arvensis/tricolor
Ager/Alm. 

Stedmoderblomst
2 1 1

Græsla nd

Festuca/Lolium sp Svingel/Rajgræs 3 1 1 1

Plantago lanceolata Lancet- Vejbred 7 6 1

Plantago major Glat Vejbred 2 1 1

Prunella vulgaris Almindelig Brunelle 4 3 1

Vå d/ fugtig bund

Carex sp Star sp. 10 1 6 2 1

Cyperaceae Halvgræs- fam. Sp 1 1

Danthonia decumbens Tandbælg 2 cf. 1 1

Juncus sp Siv 5 3 1 1

Juncus sp Siv, frøkapsler 1 1

Ranunculus sceleratus Tigger- Ranunkel 1 1

Sparganium sp Pindsvineknop sp. 2 2
He de /skrænte r

Calluna vulgaris Hedelyng, kviste 6 1 1 1 1 1 cf. 1

Sarothamnus scoparius Gyvel 4 1 1 1 1

Va ria be l økologi

Agrostis sp Hvene sp 1 1

Atriplex sp Mælde sp 1 cf. 1

Cerastium sp Hønsetarm sp. 1 1

Chenopodium sp Gåsefod sp. 8 3 2 1 1 1

Galium sp Snerre sp. 2 1 1

Lamiaceae Læbeblomst sp. 2 1 cf. 1

Persicaria sp Pilurt sp. 1 cf. 1

Poa sp Rapgræs sp. 8 4 3 1

Poaceae Græs- fam. Sp 22 4 6 3 1 1 2 2 1 1 cf. 1

Potentilla sp Potentil sp. 1 1

Rhinanthus sp Skjaller sp. 1 1

Rumex sp Skræppe sp. 9 3 4 1 1

Stellaria graminea/palustris
Græsbladet/Kær-

Fladstjerne
1 1

Trifolium sp Kløver sp. 1 1

Veronica sp Ærenpris sp. 1 1

Ubestemt 60 6 3 4 3 10 1 5 1 2 2 1 2 4 1 5 7 1 1 1

Indsa mle de  

føde pla nte r

Corylus avellana Hassel, skalfragm. 1 1

Dive rse

Ubestemt Kapsel- fragmenter 1 1

Ubestemt Knopper 8 8

Ubestemt Kviste 21 2 8 3 1 1 3 1 2

Ubestemt Rødder 7 1 3 1 2

Ubestemt Rodbaser 9 1 2 1 1 2 1 1

Ubestemt Stængel- fragm. 5 2 1 2

Ubestemt Svampe 5 5

Trækul              x <5 g., xx <25 g., xxx <100 g., xxxx >100 g. xxx xx x xxx xx xx xx x x xx xx xx x xx x x x x x x x x x xx x x xx x x x x x x
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Østergård 

Baggrund 

Ved Østergård har Haderslev Museum udgravet bebyggelsesspor fra over 200 hustomter, der 

tidsmæssigt spænder fra tidlig bronzealder til tidlig middelalder. I nærværende projekt er der 

analyseret makrofossil-prøver fra tre hustomter i et gårdsanlæg dateret til slutningen af ældre 

germanertid, (se fig. 8).  

Fra brandtomten efter et 52 m. lange treskibede hus (hus III) er der analyseret 12 prøver fra 

stolpehullerne efter de tagbærende stolper.  

Fra brandtomten efter et tilhørende treskibet hus (hus XII) på 26 m er der analyseret 4 prøver fra 

stolpehullerne efter de tagbærende stolper. 

Fra et 18 m. langt treskibet hus (hus XX) placeret umiddelbart sydøst for gårdsanlæget er der 

analyseret prøver fra 4 gruber. 

 

 

 
Fig. 8. Oversigtsplan over det undersøgte gårdsanlæg fra Østergård. 

 

 

Analyseresultaterne 

Resultatet af analyserne ses i tabel 5 på næste side. De fleste af prøverne var så store at kun en 

delprøve er analyseret. I bilag 6 ses resultaterne af analyserne omregnet til antal frø i hele 

prøvevolumenet. 
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Tabel 5: Resultaterne af makrofossilanalyserne fra Østergård. 

Østergård HAM 3116 NNU-nr. A7734 Hus III Hus XII Hus XX
Prøvenummer x302 x303 x307 x308 x311 x312 x317 x318 x321 x322 x4168 x4169 x2000 x2002 x2005 x2008 x2748 x2749 x2750 x3871

Prøvestørrelse g. 132 166 113 114 55 23,8 130 123 88 64 7,2 27 367 46 45,8 86,7 35,8 140 45 43,8

Analyseret andel % 24 13 23 27 53 100 24 25 48 50 100 100 6,1/12,6 51 51 28 53 25 49 53

Dyrkede planter sum

Hordeum vulgare var. vulgare Avnklædt Byg 557 3 1 3 9 13 467 15 1 2 33 5 5

Hordeum vulgare Byg 156 1 12 4 24 36 46 9 15 1 8

Hordeum vulgare Byg, aks-internodier 44 3 6 1 32 2

Secale cereale Rug 41 2 7 4 2 5 1 1 4 1 3 3 6 2

Secale cereale Rug,aks-internodier 66 4 2 3 4 2 16 7 2 4 11 11

Avena sativa Almindelig Havre 1 1

Cerealia Korn 394 1 2 1 3 2 12 cf.½ 1 1 25 40 245 10 7 12 13 1 18

Cerealia Korn, aks-internodier 15 1 1 1 2 10

Cerealia Korn, yderavner 1 1

Cerealia korn, halmfragm., knæ 81 cf.5 cf.5 cf.5 7 cf.4 cf.4 cf.4 6 7 31 3

Cerealia Korn, rødder 24 cf.8 cf.3 2 5 cf.1 cf.5

Dyrket/ukrudt

Avena sp Havre sp 19 1 1 2 1 8 1 5

Linum sp Hør 1 cf.1

Svamp

Claviceps purpurea Meldrøje 1 1

Markukrudt

Aphanes arvensis Almindelig Dværgløvefod 5 1 3 1

Avena fatua Flyve-Havre 1 1

Avena fatua Flyve-Havre, yderavne 1 1

Chenopodium album Hvidmelet Gåsefod 384 3 3 2 1 4 1 363 6 1

Danthonia decumbens Tandbælg 7 2 3 cf.1 1

Fallopia convolvulus Snerle-Pileurt 3 1 2

Galium aparine Burre-Snerre 1 1

Lapsana communis Haremad 1 1

Odontites verna coll. Mark-Rødtop 22 2 16 2 1 1

Persicaria maculosa/lapath. s.l. Fersken/Bleg/Knudet Pileurt 479 133 68 12 18 24 8 2 6 1 11 1 24 43 15 42 14 34 20 3

Poa annua Enårig Rapgræs 16 1 2 1 1 8 1 1 1

Polygonum aviculare s.l. Vej-Pileurt 17 3 2 1 1 6 2 2

Raphanus raphanistrum Kiddike, skulpefragm. 5 2 3

Rumex acetosella Rødknæ 272 33 18 5 25 15 22 9 24 2 7 5 23 cf.4 5 16 18 17 10 14

Scleranthus annuus Enårig Knavel 2 1 1

Scleranthus sp Knavel sp. 1 1

Spergula arvensis Almindelig Spergel 78 10 5 2 4 2 3 2 2 4 2 10 5 10 6 2 5 4

Stellaria media Almindelig Fuglegræs 3 1 1 1

Tripleurospermum inodorum Lugtløs Kamille 3 1 1 1

Veronica arvensis Mark-Ærenpris 12 7 2 1 1 1

Viola arvensis/tricolor Ager/Alm. Stedmoderblomst 1 1

Græslands-arter

Alopecurus pratensis Eng-Rævehale 7 1 1 1 2 2

Festuca/Lolium sp Svingel/Rajgræs 592 44 50 8 17 51 92 9 69 29 125 9 3 15 19 39 5 8

Origanum vulgare Merian 1 cf.1

Plantago lanceolata Lancet-Vejbred 28 2 4 1 2 2 4 7 3 1 2

Poa cf. palustris Stortoppet Rapgræs 2 2

Prunella vulgaris Almindelig Brunelle 1 1

Trifolium arvense Hare-Kløver 4 4

Trifolium pratense Rød-Kløver 1 1

Trifolium repens Hvid-Kløver 2 1 1

Trifolium sp Kløver sp. 11 2 2 1 1 3 1 1

Våd/fugtigbunds-arter

Alopecurus geniculatus Knæbøjet Rævehale 2 2

Eleocharis palustris Alm. Sumpstrå 7 2 4 1

Juncus sp Siv sp. 31 3 1 6 4 2 1 2 9 3

Juncus sp Siv sp. kapsel 1 1

Ranunculus sceleratus Tigger-Ranunkel 2 1 1

Scirpus setaceus Børste-Kogleaks 3 cf.1 1 1

Arter fra hede/skrænter

Calluna vulgaris Hedelyng 4 2 2

Sarothamnus scoparius Gyvel 1 cf.1

Kystnære-arter

Plantago cf. coronopus Fliget Vejbred 1 1

Variabel økologi

Artemisia sp Bynke sp. 1 1

Atriplex sp Mælde sp. 1 1

Brassica sp Kål sp. 4 4

Brassicaceae Korsblomst-fam. sp. 1 1

Bromus sp Hejrs sp. 1 1 cf.1

Carex sp Star sp. 341 18 7 8 54 17 24 7 36 4 16 21 71 10 10 23 13 2

Caryophyllaceae Nellikefam. sp. 1 1

Chenopodium glauc./rubr./botr. Blågrøn/Rød/Drue-Gåsefod 7 1 4 2

Chenopodium sp Gåsefod sp. 61 13 4 4 4 4 2 4 3 1 2 2 5 1 4 8

Fabaceae Ærteblomst-fam. sp. 9 1 5 1 1 1

Galeopsis sp Hanekro sp. 11 4 1 2 1 1 cf.2

Galium sp Snerre sp. 2 1 1

Luzula sp Frytle sp. 1 1

Mentha sp Mynte 2 cf.2

Myosotis sp Forglemmigej sp. 1 1

Poa sp Rapgræs sp. 6 1 1 1 1 2

Poaceae Græsfam. sp. 139 26 9 2 8 11 6 18 8 14 6 6 3 7 12 3

Polygonum sp Pileurt sp. 5 4 1

Potentilla anserina Gåse-Potentil 2 1 cf.1

Potentilla sp Potentil sp. 59 1 1 1 5 1

Primulaceae Kodriverfamilien 1 1

Ranunculus sp Ranunkel sp. 1 1

Rhinanthus sp Skjaller sp. 7 1 4 1 1

Rumex sp Skræppe sp. 5 1 1 1 1 1

Silene sp Fladstjerne sp. 1 cf.1

Urtica dioica Stor Nælde 1 1

Vicia sp Vikke sp. 3 3

Vicia/Lathyrus sp Vikke/Fladbælg 1 1

Viola sp Viol sp. 2 1 1

Ubestemt frø 328 24 18 18 30 25 20 13 26 9 18 9 36 14 14 18 19 7 0 6 4

Ubestemt jordstængler 1 1

Ubestemt kviste 21 1 20

Ubestemt rødder 9 2 7

Ubestemt stængeldele 36 2 3 20 5 2 4

Trækul            x<5 g.,  xx<25 g., xxx<100 g.,  xxxx>100 g. xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx

Museekskrementer 1 cf.1 1 1

Forficula auricularia Alm. Ørentvist 1
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 Hus III 

Prøverne fra hus III (se fig. 9) indeholdt Avnklædt Byg og Rug i omtrent samme mængde. Der 

udover indeholdt de et meget stort antal markukrudtsfrø primært fra Pileurter (Pericaria sp.), 

Rødknæ (Rumex acetosella) og Spergel (Spergula arvensis). De to sidstnævnte ukrudtsarter gror 

hyppigst på sandede jorde, hvilket stedfæster markerne til de sandede jorde omkring og vest for 

bebyggelsen og ikke f.eks. på tørvejordene nordøst for bebyggelsen (se bilag 7). 

Man kan ikke adskille ukrudtsfrøene, der har hørt til henholdsvis Rug og Byg , men forekomsten af 

Mark-Rødtop (Odontites verna) peger som tidligere nævnt på dyrkning af Rug som vintersæd. 

Prøverne indeholder også et meget stort antal frø fra græslands- og fugtigbundsarter. Det drejer sig 

om græsfrø (Poa sp.) og frø fra Star (Carex sp.) og Siv (Juncus sp.). Dette er arter der formodentligt 

er bragt til huset med hø til dyrefoder. 

Figur 9 viser fordelingen af makrofossiler i hustomten. Den største koncentration af korn findes i 

husets vestlige ende, hvor der til gengæld er meget få ukrudtsfrø. Dette peger på at der har været 

beboelse i denne del af huset.  Langt den største del af frøene fra markukrudtsfrø findes i 

stolpehullerne x302 + x303, der er placeret lige ved et af indgangspartierne. Dette tyder på, at der 

her har været tærskeareal. Frø fra markukrudt og græslands/fugtigbundsarter findes i husets 

østligste to-tredjedel, hvilket peger på at stald og lade har været placeret her. 

 

 

 
Fig. 9. Hus III fra Østergård 1:350, samt fordelingen af korn, frø fra markukrudt og frø fra græslands-

/fugtigbundsarter i hustomten. 
 

Hus XII 

Prøverne fra hus XII (se fig. 10) ligner indholdsmæssigt prøverne fra hus III med den undtagelse, at 

der i stolpehul x2000 fandtes ca. 12.000 kornkerner. Disse var fortrinsvis Avnklædt Byg, men også 

omkring 1 % Havre, der dog meget vel kan være Flyvehavre (Avena fatua), idet der var en enkelt 

yderavne af Flyvehavre bevaret. Hvis der er tale om Flyvehavre, har der været tale om et alvorligt 

ukrudtsproblem. De mange kornkerner viser, at der formodentligt har været kornlager i denne del af 

huset. Der findes frø fra markukrudt og græslands/fugtigbundsarter i hele huset, hvilket 

sandsynliggør, at der har været lade og/eller stald, men om der også kan have været beboelse i dele 

af huset, kan ikke afgøres. 
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Fig. 10. Hus XII fra Østergård, 1:160, samt fordelingen af korn, frø fra markukrudt og frø fra græslands-

/fugtigbundsarter i hustomten. 
 

Hus XX 

De fire prøver fra gruber i hus XX er indbyrdes meget forskellige. Prøve nr. x2749 bestod af mange 

trækulsstykker, bl.a. egetræ, op til 40 mm i diameter, men indeholdt ingen frø. 

De øvrige prøver indeholdt, udover en del trækulsstykker, også forkullede korn og frø. 

Prøven fra x2748 indeholdt en del korn, aksdele og halmfragmenter samt mange frø fra markukrudt, 

specielt Hvidmelet Gåsefod (Chenopodium album), derimod var der stort set ingen frø fra arter, der 

gror på andre habitater. Dette peger på at der enten er blevet afbrændt tærskeaffald i gruben eller at 

gruben har været anvendt som deponi for tærskeaffald afbrændt andetsteds. 

Prøven x3871 minder om x2748, men indeholdt meget færre korn, aksdele og frø, mens prøven fra 

x2750 kun indeholdt få korn og frø fra markukrudt. 

Ud over forkullet materiale indeholdt prøven x2750 mange små slagger og der var talrige små 

klumper af udfældet jern samt jernudfældninger på trækulsstykkerne. Sådanne jernudfældninger 

fandtes også i prøverne x2748 og x3871, hvorimod de ikke var til stede i prøver fra de nærliggende 

huse. Dette kan sandsynliggøre, at der har været arbejdet med jern i hus XX. 

 

 

 
 
Fig. 11. Hus XX fra Østergård, 1:125. 
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Sammenfatning 
På morænejorden ved Vårhøj har Avnklædt Byg været hovedafgrøden, mens et meget lille antal 

Rug-kerner fortæller at Rugen har været dyrket i mindre målestok. Hør og Havre kan også have 

været dyrket, men der kan også være tale om, at de har optrådt som ukrudt. 

De andre tre fund, der er undersøgt i dette projekt, stammer fra sandede smeltevandsaflejringer og 

hedesletter vest for hovedopholdslinien fra sidste istid. Dette afspejles i at Rugen, der er den 

kornart, der bedst tåler magre og sure jorde samt tørke, har spillet en større rolle på disse lokaliteter. 

I prøverne fra Østergård er der omtrent lige mange kerner fra Byg og Rug og 8 undersøgte 

jernudvindingsovne fra Hvidhøjgård indeholdt udelukkende Rug med undtagelse af en Bygkerne 

(Mikkelsen 2000). Dette kan dog også hænge sammen med, at man har foretrukket Rug som 

fyldmateriale i jernudvindingsovnene  

Ukrudtsfloraen i fundene afspejler jordbunden, således at der på de sandede jorde er en dominans af 

arter, der findes på næringsfattige jorde. Imidlertid fortæller fundet fra Hvidhøjgård, at jordene der 

må have været velgødede, idet den fundne veletablerede afgrøde, der har kunnet udkonkurrere 

ukrudtet, ikke ville kunne etableres på en udpint jord. 

  

En sammenligning af makrofossilerne fra de to brandtomter efter langhuse fra Østergård og Vårhøj, 

viser at tomten fra Østergård indeholdt en langt større andel af frø fra græsland-/fugtigbund i 

forhold til korn, end tomten fra Vårhøj, se fig. 12. Dette kan afspejle, at kvægavl har været af større 

betydning på de sandede jorde, men tidspunktet på året, hvor husene er brændt, kan også betyde 

meget for, hvor stor en mængde hø, der blev opbevaret i huset på brandtidspunktet. 

Fig. 12. Forholdet mellem antallet af korn, frø fra markukrudt og frø fra græslands-/fugtigbundsarter i 

hustomterne efter langhusene fra Vårhøj og Østergård.. 

 

Analyserne af materiale fra jernudvindingsovne har vist, at dette er en fundgruppe, hvori der ligger 

et stort potentiale. Analyserne har tegnet et detaljeret billede af datidens Rugmarker ved 

Hvidhøjgård, som værende veldrevne med en tæt plantebestand og få ukrudtsplanter. Endvidere har 

analyserne kunnet sandsynliggøre, at såningen er sket som bredsåning med en efterfølgende let 

harvning for at dække de udsåede kornkerner. 

 

I de fire analyserede fund optræder en række ukrudtsarter, som kan forbindes med vintersæd og 

som ikke har optrådt hyppigt i ældre fund fra før Rugens indførsel. Dette peger på at Rug 

sandsynligvis har været dyrket som vintersæd allerede i jernalderen. 
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De fire sønderjyske lokaliteter, der indgår i projektet Kost og kultur. 
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Bilag 4 
 

 

 
 

 

 
Oversigtstegning af Rug-plante samt detailtegning af plantens basisdel. På oversigtstegningen er 

knæene på stænglen angivet med pile (           ) 
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Bilag 5 
 

 

 

 

Anslået halmforbrug i ovn x692 fra Hvidhøjgård: 

 

Forudsætninger: 

Stængelantal/m
2 

(Andersen 1980) 300 

Antal rødder i 0,5 l delprøve (se tabel 2) 169 

Total prøvestørrelse i liter (se side 7) 11   

Da prøven kun indeholdt 3,8 knæ/rod mod forventeligt 7, må de øverste 2/3-del af halmen mangle 

(se tegning på bilag 4). D.v.s. at der til rødder og halm i den undersøgte 0,5 l. delprøve hører 

yderligere 1 l. stængler. D.v.s. at der til 169 rødder svarer 1,5 l prøve. Totalt var der 11 l. halm i 

ovnen, hvorfor det kan anslås, at der i hele prøven var 11 l. / 1,5 l. x 169 rødder =  1239 rødder 

Med et stængelantal på ca. 300 per m
2
 svarer det til at man har brugt afgrøde fra 4 m2 til ovn x692. 

 

 

 

 

Anslået afgrødetab ved anvendelse af utærsket korn i jernudvindingsovn. 

 

Forudsætninger: 

Aksantal/m
2
:
  
(Andersen 1980) 300 

Antal kerner/aks: (se side 9) 24 

1000-kornsvægt: (Andersen 1980) 25 

m
2
 afgrøde brugt i ovn: (se ovenfor) 4 

 

300 aks/m
2
  x  24 kerner/aks  =  7200 kerner/m

2
 

 

25 g/1000 kerner  x  7200 kerner/m
 2 

 =  180g kerner/m
2 

 svarende til 1800 kg/hektar 

 

Afgrødetab: 180 g kerner/m
2 

 x  4 m
2
/ovn  =  720 g.  kerner 
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Bilag 6 
 

 
 
Resultaterne af makrofossilanalyserne fra Østergård omregnet til antal frø i hele prøvevolumenet 
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Bilag 7 

 

 

 
 

 
 

Det undersøgte gårdsanlæg fra Østergård indsat på moderne kort (1:10.000).  De på side 16 omtalte tørvejorde nord- 

øst for bebyggelsen, er på kortet angivet med eng-signatur    

        


