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HEM 4357, Sjællandsvej V 
(FHM 4296/369)
Arkæobotanisk analyse af kornprøver fra 
bundlag i hus fra tidlig bronzealder

 Peter Mose Jensen, cand.mag. 

  1Sjællandsvej V er udgravet af arkæolog Vibeke Juul Pedersen, Herning Museum. Lokaliteten er 
beliggende ved Brande, Brande sogn, Ringkøbing amt, har Kuas journalnr. 2003-2123-1255 og 
UTM koordinaterne 509945 Ø/6199096 V, Zone 32.

Indledning
I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Sjællandsvej V (Hem 4357) ved 
Brande, som foregik i foråret 2007, fandtes et antal huse og andre anlæg fra for-
skellige perioder1 . Bl.a. afdækkedes to toskibede hustomter med delvist forsæn-
kede gulve. I en enkelt af tomterne (hus 319), hvor der dels fandtes et kulturlag, 
som målte godt 10X6,3 m og en østlig forsænkning på ca.6,5 X 5,5 m (se fi g. 
1), viste både kulturlaget og bundlaget i forsænkningen sig allerede tidligt under 
udgravningsarbejdet at indeholde store mængder forkullede kornkerner. Af denne 
grund blev en stor del af både det øvre brune kulturlag 321 og det nedre sorte og 
kornholdige lag 322 inddelt i ¼ m2 felter. Fra en stor del af disse blev der udtaget 
jordprøver til arkæobotanisk vurdering og analyse.

Prøvebehandling
Prøverne blev indledningsvis fl oteret af Herning Museum på egen fl oteringsma-
skine. I fl oteringsanlægget tilføres vand til jordprøven i en beholder eller sli-
ske. Jorden bliver efterhånden opløst af vandet. I løbet af denne proces frigøres 
forkullede kornkerner, trækul og andre elementer, som er lettere end vandet, og 
fl yder til tops. Den fl ydende fraktion hældes efterfølgende over i et fi nmasket net 
med maskestørrelser på ca. 0,25 mm. Dette udgør den egentlige fl oteringsprøve. 

Efter den afsluttede fl otering af prøverne fra Sjællandsvej V blev disse tørret 
og sendt til Moesgård Museums konserverings- og naturvidenskabelige afdeling 
til videre behandling.
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Fig. 1. Hus 319
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Det kursoriske gennemsyn
Efter modtagelsen på Moesgård blev en stor del af fl oteringsprøverne fra Sjæl-
landsvej V i første omgang kursorisk gennemset for at vurdere deres indhold af 
forkullede kornkerner og andre elementer.

Resultatet af det arkæobotaniske gennemsyn der efterfølgende blev foretaget af 
undertegnede kan ses i tabel 1.

Vedrørende tolkningen af tabel 1 skal det nævnes, at tabellen er baseret på en 
relativt hurtig vurdering. Angivne tal i tabellen skal derfor ses som vurderinger og 
er ikke eksakte angivelser. I alle prøverne, der indeholder store mængder forkul-
lede kornkerner, kan det herudover være vanskeligt at erkende enkelte tilstede-
værelser af andre kornsorter, end de der nævnes i teksten. Det samme kan gælde 
andre elementer i prøven såsom ukrudtsfrø (og her især de små ukrudtsfrø). En-
delig skal det indskydes, at trækul i tabellen er vurderet subjektivt med 1-5 X´er. 
”X” markerer en meget lille mængde trækul, mens ”XXXXX” udgør meget store 
trækulsforekomster.

Ikke overraskende indeholdt de kursorisk gennemsete prøver fra Sjællandsvej 
V meget omfattende mængder forkullede kornkerner. De vurderede prøver anslås 
således i alt at indeholde knap 20 liter forkullet korn! 

Af dyrkede sorter i prøverne optrådte der overvejende byg i form af nøgenbyg, 
Hordeum vulgare var. nudum. En del af prøverne indeholdt stort set ren nøgen-
byg. I mange prøver forekom der dog også hvede, Triticum sp. i meget varierende 
mængder. Hveden kunne i få tilfælde nærmere umiddelbart bestemmes som spelt,  
Triticum spelta. 

I enkelte prøver dominerede hvede klart over byg. Det kursoriske gennemsyn 
viste således, at der var tydelige forskelle i fordelingen af kornsorterne prøverne 
imellem.

Efter det kursoriske gennemsyn var afsluttet, blev alle prøver med større hve-
deforekomster indplaceret på en oversigtsplan over hus 319 (se fi g. 2). Som det 
fremgår af tegningen, koncentrerer de fl este prøver med et større indhold af hve-
dekerner sig i den vestlige del af kulturlagsområdet. Hvedeprøverne udgør des-
uden også størstedelen af de prøver, som er associeret med jordlag 321. Enkelte 
hvedeprøver såsom X357 ligger dog placeret i den egentlige forsænkning i jordlag 
322. Selv hvedeprøver fra det nedre lag 322 ligger dog i de fl este tilfælde placeret 
forholdsvis tæt ved jordlag 321. En enkelt prøve X515 befi nder sig dog helt ovre 
i den østligste del af forsænkningen. Da lag 321 strækker sig mod øst langs den 
sydøstligste kant af forsænkningen og over imod prøve X515, er det imidlertid 
vanskeligt at afgøre, om prøven kan have en association med lag 321 alligevel. At 
X515 tilsyneladende er klart domineret af hvede set i forhold til nøgenbyg kunne 
dog tyde på, at X515 repræsenterer en separat hvedekoncentration, som har be-
fundet sig i østenden af huset. 

Som en opfølgning på de særdeles lovende resultater af de indledende undersø-
gelser af kornfundet fra Sjællandsvej V, ansøgte Herning Museum om midler ved 
Dronnings Margrethe den II’s arkæolgoiske fond, dels til 14C dateringer af fundet 
og dels til en mere uddybende analyse af kornprøverne. Ansøgningen resulterede 
i midler til to 14C dateringer samt en analyse af to af kornprøverne fra forsænk-
ningen.
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14C prøverne
De to 14C dateringer fra Sjællandsvej V er udtaget fra X538 og er udført på hen-
holdsvis nøgenbyg og emmer/spelt. Prøverne daterer samlet set kornfundet til 
mellem 1700 og 1800 f.Kr. (se fi g. 3), dvs. til perioden umiddelbart omkring be-
gyndelsen af bronzealderen.

Fig. 2. Fordelingen af de mere hvedeholdige prøver
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Gennemgang af de analyserede prøver
Til den egentlige analyse blev der udvalgt to prøver (X518 og X365), som hen-
holdsvis var domineret af nøgenbyg, Hordeum vulgare var. nudum og hvede, Tri-
ticum sp. X518 kommer fra lag 322 i den østlige, egentlig forsænkede del, mens 
X365 kommer fra det vestlige lag 321 (se fi g. 4).  Resultatet af prøveanalyserne 
ses i tabel 2.

Som ventet varierer de to prøver meget på indholdet af især de dyrkede arter.
X518 består langt overvejende af byg, i form af kornkerner af nøgenbyg. Ud 

over bygkernerne fandtes dog også enkelte bygaksled, men antallet af disse var 
ganske småt, set i forhold til den store mængde kerner.

 Af øvrige dyrkede sorter i prøven fandtes der få eksempler på avnbaser af 
dækket hvede, som inkluderer arterne emmer, Triticum dicoccum, spelt, Triticum 
spelta og enkorn, Triticum monococcum. Enkelte af disse avnbaser kunne nærmere 
identifi ceres som spelt.

HEM 4357, Sjaellandsvej V

AAR-14608 (X538,1 - noegen byg) R_Date(3413,27)

AAR-14609 (X538,2 - emmer/spelt) R_Date(3408,25)

2100 2000 1900 1800 1700 1600

Calibrated date (calBC)

OxCal v4.1.3 Bronk Ramsey (2009); r:5 Atmospheric data from Reimer et al (2009);

Fig. 3. 14C prøverne fra Sjællandsvej
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Ukrudt fandtes også i X518 men disse optrådte med meget små forekomster. 
Hyppigst forekommende inden for denne kategori er frø af bleg/fersken-pileurt , 
Persicaria maculosa/lapathifolia og ferskenpileurt, Fallopia convolvulus. Begge 
disse arter forekommer som typisk markukrudt i fund fra senneolitikum og ældre 
bronzealder.

X365 indeholdt overvejende hvede. Denne forekom hovedsageligt i form af 
kerner, men der optrådte dog også en del avnbaser fra dækkede hvedesorter. Både 
ud fra kerner og avnbaser kunne der erkendes fl ere forskellige hvedesorter i prø-
ven. Kernerne af hvede er dog som regel meget vanskelige at adskille fra hinan-
den. Dette gælder eksempelvis hvedesorterne emmer, Triticum dicoccum og spelt 
, Triticum spelta, mens kerner af brødhvede, Triticum aestivum ofte er lettere at 
udskille. I X365 kunne fl ere kerner erkendes som brødhvede. Herudover kunne 
både emmer- og speltkerner erkendes i materialet. De to sidstnævnte hvedesorter 
udgjorde tydeligvis hovedbestanddelen af kernerne i prøven. Emmer- og speltker-
nerne er af denne grund søgt udskilt fra hinanden på trods at usikkerhederne om-
kring identifi kationeren. Bestemmelserne må derfor tages med nogen forbehold. 
Det samme skal de få formodede kerner af enkorn, Triticum cf. momococcum, idet 
det kan dreje sig om atypiske kerner af f.eks. emmer eller spelt.

Modsat kernerne er avnbaserne fra de dækkede hvedesorter (emmer, spelt og 
enkorn) relativt forskellige og lettere at adskille fra hinanden. Ud fra avnbaserne 
kan det ses, at emmer/spelt gruppen fordeler sig i to nogenlunde lige store dele. 

Fig. 4. De analyserede prøver 
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Samlet set kan det altså konstateres, at hovedparten af hveden i prøven har bestået 
af en nogenlunde ligelig blanding af emmer og spelt, men at der også har været 
brødhvede og muligvis en smule enkorn i fundet.

Af dyrkede sorter optræder der ud over hveden også nøgenbyg, Hordeum vul-
gare var. nudum i nogen mængde i X365. Samlet set udgør byggen ca. 16% set i 
forhold til den samlede hvedegruppe.

Sammensætningen af fl ere forskellige dyrkede sorter i X365 kunne tyde på, at 
der er sket en sammenblanding af forskelligt korn i forbindelse med eller efter 
deponeringen i forsænkningen.

En sådan sammenblanding kan således let være opstået, idet et system af ca. 15 
cm brede furer på langs og tværs i bunden af i hvert fald forsænkningen viser, at 
man sandsynligvis har gravet en slags render på stedet efter husets afbrænding. 

På trods af den store fare for sammenblanding skal det dog nævnes at det stadig 
er muligt, at en eller fl ere kornsorter i prøven har været opmagasineret sammen 
eller måske endda har vokset sammen på marken som blandingsafgrøder.

Af mulige indsamlede arter optræder der en enkelt forkullet rodknold fra græs-
arten knoldet draphavre, Arrhenatherum elatius var. bulbosum i X365. Rodknol-
dene fra denne art er spiselige og forekommer i plantefund fra mange forskellige 
forhistoriske perioder (Jensen et. al. 2010). Det er muligt, at artens rødder har væ-
ret indsamlet som føde på Sjællandsvej V. Draphavrerodknolde fi ndes imidlertid 
også i rituelle sammenhænge såsom i grave og sandsynligvis også på bopladser i 
hvert fald fra slutningen af bronzealderen og fremad i tid (Jensen et al 2010, Jen-
sen 2010). Af denne grund er det ene draphavrefragment i X365 fra vanskeligt at 
tolke nærmere. 

Ligesom i X515 forekommer der forkullede ukrudtsfrø i X365 i ganske små 
mængder. Som det også var tilfældet for X515, er det de for perioden typiske 
markukrudtsarter bleg/fersken-pileurt, Persicaria maculosa/lapathifolia og snerle-
pileurt, Fallopia convolvulus, der optræder i X365.

De små mængder ukrudtsfrø i de to analyserede prøver viser samlet set tydelig-
vis at de to analyserede prøver repræsenterer renset korn.

Afslutning
Den klart mest oplagte tolkning af det store kornfund fra hus 319 er, at det repræ-
senterer et mere eller mindre komplet forkullet kornlager, der har været opma-
gasineret i den forsænkede del af huset, og at dette kornlager er blevet afl ejret i 
forsænkningen som følge af en brand i huset.

Fundet fra forsænkningen på Sjællandsvej V er ikke det eneste store kornfund 
fra forsænkninger fra perioden. Af andre eksempler kan nævnes kornfund fra fl ere 
huse på Resengård ved Skive (Henriksen 2001), fra Egehøj på Djursland (Row-
ley-Conwy 1984) og fra Lindebjerg på Fyn (Rowley-Conwy 1978), og fundtypen 
er tidligere opsamlet og diskuteret i Møbjerg 2007.

Flere af disse fund er meget store, bl.a. fundet fra Lindebjerg, der anslået bestod 
af 33 liter korn. Højst sandsynligt er disse kornfund, ligesom fundet på Sjællands-
vej, mere eller mindre komplette rester af kornlagre, som er forkullet i forbindelse 
med husbrande.

Sjællandsvej V er dog det første eksempel på, at der er udtaget et stort antal 
prøver hen over gulvfl aden efter et kvadratmetersystem. Derfor giver prøverne 
fra denne plads de hidtil bedste muligheder for at lokalisere forskellige koncen-
trationer af kornsorter og altså til at påpege opmagasinering af fl ere forskellige 
afgrøder i huset. At der blev oplagret fl ere forskellige afgrøder i forbindelse med 
forsænkiningerne er dog tidligere konstateret eksempelvis ved Egehøj. Her blev 
der udtaget prøver fra en profi l, der gik ned gennem forsænkningen. I prøverne 
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fra profi len fandtes der koncentrationer af nøgenbyg jævnt fordelt gennem pro-
fi len, mens de to andre sikkert erkendte sorter i prøverne – brødhvede, Triticum 
aestivum og emmer, Triticum dicoccum lå fordelt med en koncentration af brød-
hvede i vest, mens emmer var mere koncentreret i østdelen af forsænkningen.

Hvordan kornet i øvrigt kan have været opmagasineret i forsænkningen kan 
være vanskeligt at vide med sikkerhed. Opmagasinering af korn i forsænkninger 
i toskibede huse har dog tidligere været diskuteret (Møbjerg et al 2007). En sand-
synlig forklaring på associationen mellem forsænkning på den ene side og store 
kornfund på den anden kunne således være, at man har sænket gulvet for at skabe 
øget loftshøjde og plads til opmagasinering netop i denne del af husene. Dels kan 
man have udlagt et gulv hen over forsænkningen, hvorunder man har kunnet have 
haft kornet. Mere sandsynligt er det dog nok, at man har haft kornet på et loft 
over den forsænkede del af huset. Der er således eksempler på indtrukne vægstol-
per omkring forsænkninger i meget velbevarede tomter (Sådanne blev dog ikke 
fundet ved Sjællandsvej V). De indtrukne stolper har muligvis skulle understøtte 
lofter (Møbjerg 2007)

Sammensætningen af dyrkede sorter i Sjællandsvejfundet er ganske typisk for 
perioden, idet både nøgenbyg, emmer og spelt er meget almindelige afgrøder for 
perioden (Robinson 2000, 2003). Brødhvede er dog normalt ikke særlig hyppigt 
forekommende i periodens fund. Som tidligere nævnt forekom der imidlertid 
brødhvede i store mængder i Egehøjfundet, så der er tidligere eksempler på und-
tagelser fra det normale mønster.

Ud over sammensætningen af dyrkede sorter i Sjællandsvejprøverne, er der 
fl ere andre tidstypiske træk ved prøvesammensætningerne. 

Bl.a. er Sjællandsvejfundet ligesom mange andre fund fra neolitikum, og i hvert 
fald en del af bronzealderen, præget af meget små ukrudtsmængder, - også når 
der sammenlignes med formodet rensede kornprøver fra senere perioder. Dette 
fænomen er allerede velkendt og har tidligere været diskuteret (Robinson 2000, 
2003, Møbjerg 2007). Dels har det været foreslået, at de små ukrudtsforekom-
ster kan skyldes, at man har indført ændringer i kornbehandlingsteknikker (ek-
sempelvis at man kan have luget, høstet og renset kornet forskelligt i forskellige 
tidsperioder). Da skiftet tydeligvis skiller tidlig korndyrkning fra sen dyrkning, 
er det dog sandsynligt, at ændringen i ukrudtsmængden i kornet har med mere 
generelle udviklinger indenfor agerbruget at gøre. Her har en intensivering i den 
anvendte gødskningspraksis været foreslået. Dyregødning kan indeholde mange 
spiredygtige frø, og hvis man antager at gødskningspraksis stiger igennem forhi-
storien, vil dette også efterhånden kunne føre til mere ukrudt på markerne. Det har 
endelig også været foreslået, at den øgede ukrudtsmængden kan skyldes en større 
markpermanens i den senere del af forhistorien. Med mere fastlagte marker vil 
der efterhånden opstå en ”bank” af spiringsklare frø i jorden fra planter, der trives 
sammen med korn. Disse arter vil så spire op sammen med kornet hvert forår. 
Hvis man til gengæld forestiller sig et tidligt agerbrug med hyppige markfl ytnin-
ger og lange braklægningsperioder, vil denne type ukrudtsplanter måske aldrig nå 
at etablere sig (Robinson 2000).

At der ikke forekommer særligt mange aksdele fra byg i analyseprøverne, mens 
avnbaser fra emmer og spelt er ganske hyppige er også typisk. Kerner fra emmer 
og spelt sidder mere fast i avnerne end nøgenbygs kerner. Sandsynligvis har man 
ventet til umiddelbart inden madlavning med at skille emmer og speltkernerne 
fra deres avner. Dels kan avnerne have beskyttet de to hvedesorter mod råd og 
dyreangreb, og dels kan man have ødelagt hvedens spiringsevne ved hårdhæn-
det at have fjernet avnerne. Man bevarede således måske muligheden for både 
at anvende sin emmer og spelt til såsæd og til madkorn, hvis man beholdt dem i 
avnerne så lang tid som muligt (Møbjerg 2007).
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Som det fremgår af ovenstående gennemgang, giver resultaterne af de to ana-
lyser fra Sjællandsvej V vigtig ny viden til forståelsen af agerbruget og opmaga-
sinering af afgrøder omkring starten af bronzealderen i Danmark, som kan sam-
menlignes med en række tidligere undersøgelser af samme type fund.

Det er dog vigtigt at understrege, at de to analyser fra Sjællandsvej stadig kun 
giver et forholdsvis begrænset indblik i det spændende fund fra stedet. 

Fremtidige undersøgelser vil således mere sikkert kunne påvise omfanget og 
sammensætningen af de forskellige kornkoncentrationer rundt omkring i forsænk-
ningen. Det ville f.eks. være oplagt at undersøge hvedekoncentrationen X515 i 
østenden af huset, for at se om denne adskiller sig fra eller ligner X365 - og hve-
dekoncentrationerne i vest i det hele taget. Ved en mere tilbundsgående analyse 
af bygprøverne vil der muligvis også kunne vise sig forskelle på sammensætnin-
gerne, som ikke kunne afsløres gennem det kursoriske gennemsyn. Endelig vil 
man ved en tilbundsgående undersøgelse af kornfundet bedre kunne vurdere, hvor 
stort det samlede kornlager i egentlig kan have været.
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ANALYSE ANTAL
X-NR. EGNET? KORN FRØ Trækul ØVRIGE BEMÆRKNINGER
316 Ja ca.250 ? Nøgenbyg
318 Ja ca.250 ? Nøgenbyg
319 Ja ca.100 ? Nøgenbyg + hvede (sandsynligvis spelt)
320 Ja ca.100 ? Nøgenbyg + hvede (sandsynligvis spelt)

316 Ja 50 ml* Få XXX *Næsten ren nøgenbyg
317 Ja 20 ml* Få XX *Næsten ren nøgenbyg. Enkelte spelt?
318 Ja 40 ml* Få XX *Næsten ren nøgenbyg
327 Ja 1100 ml* Få XX *En del sand, men ellers næsten ren nøgenbyg
356 Ja 1000 ml* Få XX *Næsten ren nøgenbyg
357 Ja 500 ml* Få XXX *Nøgenbyg + en del hvede + en del sand
365 Ja 500 Få XX Mest hvede. Nøgenbyg
376 Ja 800 ml* Få XXX *Næsten ren nøgenbyg men enkelte hvede
377 Ja 200 ml* Få XXXX *Nøgenbyg. Enkelte hvede
382 Ja 100 Få XX Hvede. Nøgenbyg
384 Ja 100 0 X Mest nøgenbyg, men fl ere hvede. (Speltavnbase?)
386 Ja 200 Få XXX Nøgenbyg
396 Ja 25 Få XX *Næsten ren nøgenbyg, men enkelte hvede
398 Ja 200 ml* Få XX *Næsten ren nøgenbyg
401 Ja 150 ml* Få XX *Næsten ren nøgenbyg. Flere store trækulsstykker
404 Ja 500 ml* Få XX *Næsten ren nøgenbyg
416 Ja 75 ml* Få XX *Hvede og nøgenbyg
418 Ja 650 ml* Få XX *Nøgenbyg. Enkelte hvede
424 Ja 1400 ml* Få X *Næsten ren nøgenbyg
425 Ja 400 ml* Få XXX *Næsten ren nøgenbyg, men enkelte hvede. Enkelte lyng-

stængler
444 Ja 1000 ml* Få XX *Næsten ren nøgenbyg
451 Ja 200 Få XX Nøgenbyg. Enkelte hvede
454 Ja 10 0 XX *Næsten ren nøgenbyg, men enkelte hvede
458 Ja 50 0 XX Hvede (speltavnbase). Nøgenbyg
462 Ja 500 Få XXX Nøgenbyg. Enkelte hvede
480 Ja 150 ml* Få XX *Nøgenbyg. Enkelte hvede
490 Ja 350 ml* Få X *Næsten ren nøgenbyg
494 Ja 700 ml* Få XX *Næsten ren nøgenbyg
505 Ja 650 ml* Få X *Næsten ren nøgenbyg
507 Ja 800 ml* Få XX *Næsten ren nøgenbyg
509 Ja 700 ml* Få XX *Næsten ren nøgenbyg
515 Ja 150 ml* Få XX *Næsten ren hvede. Flere nøgenbyg
518 Ja 1800 ml* Få XXX *Næsten ren nøgenbyg
519 Ja 900 ml* Få XX *Næsten ren nøgenbyg
523 Ja 900 ml* Få XX *En del sand, men ellers næsten ren nøgenbyg
526 Ja 150 ml* Få XX *En del sand, men ellers næsten ren nøgenbyg
529 Ja 50 ml* Få X *En del sand, men ellers næsten ren nøgenbyg
532 Ja 1600 ml* Få XX *Nøgenbyg
544 Ja 900 ml* Få XX *En del sand, men ellers næsten ren nøgenbyg + enkelte hvede

Tabel 1. Det kursoriske gennemsyn
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X-nr X365 X518 X-NR
Prøvestørrelse (ml) 391 1725 Prøvestørrelse (ml)
Gennemset prøvestørrelse (ml) 168/213 115/275 Gennemset prøvestørrelse (ml)

Hordeum vulgare var. nudum, kerner 13 (26) 68 (5454) Nøgenbyg, kerner
Hordeum vulgare vulgare, kerner 1 Avnklædt byg, kerner
Hordeum vulgare sp., kerner 32 (64) 191 (13542) Byg sp., kerner
Hordeum vulgare sp., aksled 1 8~24 (16~48) Byg sp., aksled
Triticum aestivum, kerner 9 (18) Brødhvede, kerner
Triticum cf. dicoccum, kerner 17 (34) Emmer cf., kerner
Triticum dicoccum, avnbaser 27~36 (28~38) Emmer, avnbaser
Triticum cf. monococcum, kerner 3 (6) Hvede cf. enkorn, kerner
Triticum spelta, avnbaser 42~46 (44~48) 2~2 (4~4) Spelt, avnbaser
Triticum cf. spelta, avnbaser 2~3 (4~6) Cf. spelt, avnbaser
Triticum cf. spelta, kerner 36 (72) Hvede cf. spelt, kerner
Triticum dicoccum/spelta, kerner 86 (172) Emmer/spelt, kerner
Triticum sp., kerner 94 (188) Hvede sp., kerner
Triticum speltoid, avnbaser 42~56 (43~57) 2~2 (4~4) Hvede, speltoid, avnbaser.
Cerealia indet., kerner 319+173f. (618+623f.) 68+801f. (5118+54350f.) Korn indet., kerner

Arrhenatherum elatius var. bulbosum, rodknold 1 Knoldet draphavre, rodknold

Chenopodium album 1 (2) Hvidmelet gåsefod
Fallopia convolvulus 5 11 (22) Snerlepileurt
Persicaria merculosa/lapathifolium 20+2f. 47 (94) Bleg-/fersken-pileurt
Frø, indet 1f. 1 (2) Frø, indet.

Trækul XX XXX Trækul

Tabel 2. De analyserede prøver fra Sjællandsvej V. Noter til tolkningen af tabellen: Cf. markerer at pågældende planterest ligner 
men ikke med sikkerhed tilhører nævnte art. Plantenavne adskilt af skråstreg viser, at der er fl ere tolkningsmuligheder for plante-
resten. Sp. markerer, at en planterest kan bestemmes overordnet til slægt men ikke nærmere til art. Elementer markeret med X´er 
viser mængden af elementerne ud fra et subjektivt skøn. Ét X=laveste mængde og fem X´er= højeste mængde
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