
Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab 
 

 

 

 

 

 

Skivevej 3, SMS 951A. 
 Gennemsyn af makrofossilprøverne 

 

Peter Steen Henriksen 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNU Rapport nr.  31 * 2008 



NNU-rapport nr. 31 (2008), Skivevej 3, SMS 951A, NNU-nr. A8782. 

 

Skivevej 3, SMS 951A. Gennemsyn af makrofossilprøverne. 
 
Peter Steen Henriksen, Nationalmuseet, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab 
 

Baggrund: 
Museum Salling, Kulturhistorisk Afdeling, Arkæologi har udgravet et større område få kilometer 

sydsydøst for Skive: Skivevej 1, SMS951A, SB-nummer 130107-306. Ved udgravningen fandt man 

et stort antal hustomter dateret til bronze- og jernalder samt mange gruber fra TRB. 

Ved udgravningen blev der udtaget 172 jordprøver til makrofossilanalyser, og disse prøver er 

efterfølgende blevet floteret på Arkæologisk afdeling i Højslev. 

Alle prøverne er blevet gennemset under stereolup på Nationalmuseet, Danmarks 

Oldtid/Naturvidenskab.  

 

Resultaterne af gennemsynet: 

Formålet med gennemsynet var at vurdere om prøverne fra Skivevej 3 er egnede til en nærmere 

analyse. Resultatet af gennemsynet kan ses i bilag 1. Indholdet af makrofossiler varierede meget i 

prøverne, en stor del af prøverne indeholdt hovedsageligt trækulsfragmenter, sand og recente 

rødder. Derudover indeholdt nogle af prøverne et antal korn og ukrudtfrø samt hasselnødde-skaller. 

Indholdet af makrofossiler var dog generelt så lille, at det ikke kan anbefales at udføre nærmere 

analyser af prøverne. 

 

Prøverne fra TRB-gruberne indeholdt kun enkelte korn og aksled fra Byg, Emmer og en kerne, der 

med en vis usikkerhed kunne bestemmes til Enkorn. Der var stort set ingen frø fra vilde planter i 

prøverne, hvorimod der i næsten alle prøverne var forkullede skaller fra Hassel-nødder. 

 

Prøverne fra Hus 8 og 10 dateret til bronzealder indeholdt nogle kerner fra Nøgen Byg samt enkelte 

fra Emmer, Spelt og Alm. Hvede. Desuden indeholdt enkelte prøver mange aksled fra Emmer og 

Spelt. Indholdet af frø fra markukrudt var generelt meget lavt og bestod hovedsageligt af frø fra 

Pileurt. 

 

Prøverne fra Hus 1 dateret til FRJA indeholdt enkelte kerner fra Byg og en hvede-art, der dog ikke 

kunne bestemmes til art. Desuden indeholdt prøverne et lille antal frø fra typiske markukrudtsarter 

samt græs. 

 

Prøverne fra Hus 2, Hus 9 og Hus 11 dateret til YRJA/ÆGJ indeholdt enkelte kerner fra Avnklædt 

Byg og Rug. Desuden indeholdt prøverne et mindre antal frø fra typiske markukrudtsarter samt 

græs. I prøverne x202 og x476 fandtes enkelte aksled fra Emmer/Spelt. Disse er 

bemærkelsesværdige, da man regner med at dyrkningen af Emmer og Spelt stoppede i førromersk 

jernalder. Dette kan tyde på at der kan være forurening fra bronzealder-lagene i prøverne fra yngre 

jernalder. 

 

 

Prøver til AMS: 

Der er udtaget kornkerner og ukrudtsfrø til AMS-datering fra prøver fra Hus 1, Hus 2, Hus 8, Hus 9, 

Hus 10 og Hus 11 (se bilag 1). 

 


