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Egnsmuseet Færgegården udgravede i 2007 et område vest for Slangerup. Ved udgravningen blev 

der udtaget jordprøver til makrofossilanalyser fra stolpesporene efter de tagbærende stolper i to 

hustomter. Fra Hus 11 blev der udtaget 5 prøver og fra Hus 12 blev der udtaget 4 prøver. 

 

Efterfølgende er jordprøverne blevet floteret på Nationalmuseet og de ved flotationen fremkomne 

makrofossiler er blevet gennemset i stereolup. Resultatet af gennemsynet ses i tabel 1. I forbindelse 

med gennemsynet er der udtaget to kornkerner fra Hus 12, A930/x396 til AMS-datering. 

 

Prøverne indehold generelt meget få makrofossiler. Det drejede sig om enkelte kerner fra Byg 

(Hordeum vulgare) og Alm. Hvede (Triticum aestivum) samt et mindre antal frø fra almindelige 

markukrudtsarter. Dertil kom et mindre antal små trækulsfragmenter. Indholdet er typisk 

husholdningsaffald.  

Antallet af prøver og indholdet i prøverne er for lille til at eventuelle funktionsinddelinger i husene 

kan fastslås. 

 

 

Tabel 1. Resultatet af gennemsynet af makrofossilprøverne. 

I tabellen er der anvendt følgende forkortelser:  x – enkelte, xx – få, xxx – en del, xxxx – mange,  

xxxxx – dominerende. 

Afgrøder: 

H. - Hordeum (Byg), T.ae. – Triticum aestivum (Alm. Hvede),  

Markukrudt/andet ukrudt:  

Pers. – Persicaria maculata/lapathifolium (Fersken/Bleg Pileurt), Polyg. – Polygonum aviculare 

(Vej-Pileurt), Fallopia – Fallopia convolvolus (Snerle-Pileurt), Galium a/s. – Galium 

apparine/spurium (Burre-Snerre/Hør-Snerre), Stell. – Stellaria (Fladstjerne). 

 

Anlæg Prøve-vol. Afgrøder + Aksled Markukrudt Andre frø Trækul, mm. 

Hus 11      

A819, x399 1,0 l.    xx 0-3 

A818, x398 0,8 l. 1 (meget forbrændt) xx Polyg, x Pers, Fallopia, Stell., Galium a/s  xxx 0-3 

A914, x400 0,9 l.    xx 0-3 

A916, x401 0,8 l.  x Polyg. x Poa annua xx 0-3 

A917, x402 0,9 l.  xx Stell., x Fallopia, Thlaspi arvense  xxx 0-5 

Hus 12      

A814, x394 1,0 l.    x 0-5 

A925, x395 0,9 l.  x Polyg.  xx 0-5 

A930, x396 0,9 l. 1 H. + 1 T.ae. AMS   x 0-3 

A934, x397 0,9 l. 1 H.   x 0-3 

 


