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Indledning 

I 2011 og 2012 blev der gennemført en mindre udgravning på i alt 2691 m2 ved Revsinggård 

(HBV 1412)1 nordøst for Vejen. Udgravningen blev forestået af arkæolog Thomas Rune 

Knudsen. I forbindelse med udgravningen blev der undersøgt en forsænkning fra 

enkeltgravskulturen, et antal gruber, hvoraf nogle kunne dateres til senneolitikum/ældre 

bronzealder samt tre toskibede huse fra senneolitikum/ældre bronzealder periode I, som 

indeholdt gruber, hvoraf nogle var kornholdige (Knudsen 2012). I forbindelse med 

udgravningen blev der udtaget jordprøver til flotering og makrofossilanalyse fra anlæggene. 

Prøvebehandling 

Jordprøverne blev floteret af firmaet Scanflot ved Niels Michaelsen. Floteringsanlægget 

består af et anlæg, hvor der tilføres vand gennem flere dyser nederst på en skråtstillet 

sliske, hvor også jordprøven påhældes. 

Efterhånden som vandstanden stiger, frigøres elementer i jordprøven, der er lettere end 

vandet, såsom forkullede planterester, og flyder til sidst ud over den øverste ende af 

slisken, hvor de opfanges i et stofnet med maskestørrelser på ca. 0,25 mm. 

Floteringsprøven i stofnettet tørres og er nu klar til gennemsyn, mens den tunge 

floteringsrest, der ligger tilbage i floteringsmaskinen efter den afsluttede flotering, kan 

soldes. 

Det kursoriske gennemsyn 

Resultatet af det efterfølgende arkæobotaniske kursoriske gennemsyn fremgår af tabel 1. 

Gennemsynet blev foretaget af mag.art. Marianne Høyem Andreasen på Afdeling for 

Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum. 

Gennemsynet viste, at mange af prøverne indeholdt endog meget store mængder 

forkullede korn/frø, mens andre kun indeholdt få eller slet ingen. Den hyppigst 

forekommende kornsort er nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum), mens også 

                                                           
1 HBV 1412, Revsinggård (FHM 4296/1187). Gesten sogn, Andst herred, Region Syddanmark. Sted nr. 

190103-94. UTM: 510.411/ 6.150.935 Zone 32 
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emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta) forekommer i 

mange prøver. Endvidere er der observeret mulig enkorn (Triticum cf. monococcum ssp. 

monococcum) i én prøve, mens fire prøver muligvis indeholder lidt avnklædt byg (Hordeum 

vulgare cf. var. vulgare). 

Der blev kun observeret ganske få forkullede frø i prøverne, hvoraf én muligvis kan 

stamme fra ærteblomst-familien (Fabaceae). 

I enkelte af prøverne findes desuden spor efter mulig indsamling i form af agern 

(Quercus sp.). 

På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev en lang række af prøverne anbefalet til 

en egentlig arkæobotanisk analyse af makrofossilerne. Det blev dog efterfølgende besluttet 

at fokusere på de to meget kornholdige gruber (A12 og A55) fra hus K1. 

Gennemgang af de analyserede prøver fra hus K1 

Hus K1 er ud fra keramikken og hustypologi dateret til senneolitikum/ældre bronzealder 

periode I og indeholder fire gruber, som ligger indenfor husets vægge (figur 1), og som 

sandsynligvis har været i brug i husets brugsperiode og dermed har indgået i aktiviteter i 

huset. To af husets gruber (A12 og A55) indeholdt store mængder makrofossiler, som vil 

blive gennemgået i det følgende, mens de øvrige to gruber tilsyneladende kun indeholdt 

ganske få eller ingen makrofossiler (tabel 1 samt Knudsen 2012). 

Som det vil fremgå af det følgende, er indholdet i de to gruber A12 og A55 meget ens, og 

de vil derfor blive behandlet samlet. 

 
Figur 1. Hus K1 fra HBV 1412, Revsinggård. Med rødt er markeret stolpehuller, mens 

gruberne er markeret med gul 

A12 og A55 (tabel 2) 

Fra både A12 og A55 er der udtaget tre prøver til flotering og makrofossilanalyse. A12 var 

delt i tre erkendbare lag, hvorfra der er taget en prøve pr. lag, mens der ikke kunne 

erkendes en lagdeling i A55, hvorfor de tre prøver herfra blev udtaget i kunstige lag – hver 

på ca. 10 cm (figur 2). 
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Begge gruber er domineret af byg (Hordeum vulgare) (figur 3), men også hvede (Triticum 

sp.) forekommer i så forholdsvist store mængder (ca. 10 %), at denne kornsort også kan 

have været dyrket. Til gengæld er der kun ganske få ukrudtsfrø i prøverne, også selvom 

havre-kernerne regnes til denne kategori, idet det er sandsynligt, at der er tale om 

ukrudtsarten flyve-havre, da dyrket havre først er dyrket med sikkerhed i Danmark i yngre 

bronzealder (Robinson 1994). Det skal dog tilføjes, at da det kun er selve havre-kernerne, 

der er bevarede, kan der ikke rent morfologisk skelnes mellem dyrket havre og flyve-havre 

– dette vil kræve bevarede avner (Jacomet et al 2006). Frøene stammer hovedsageligt fra 

arter, der kan betegnes som typiske markukrudtsarter som gåsefod (Chenopodium sp.), 

snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa) 

og rødknæ (Rumex acetosella), og de skal derfor sandsynligvis ses i sammenhæng med 

kornet, som de kan være indhøstet sammen med. Undtaget er dog den mulige 

brombærkerne (Rubus cf. fruticosus)(tabel 2), som kan være en tilfældig indblanding eller et 

svagt spor efter indsamling. 

De identificerede makrofossiler efterlader ingen tvivl om, at det er nøgen byg (Hordeum 

vulgare var. nudum), der er den dyrkede bygsort på lokaliteten (figur 4), da der kun er 

fundet ganske få kerner fra avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) i A55 og ingen i 

A12 (tabel 2). 

 

    
  

Figur 2. Grube A12 øverst til 

højre og grube A55 nederst 

til venstre med angivelse af 

mål 

Figur 3. Forholdet mellem de 

forskellige kornsorter samt frø i 

gruberne A12 og A55 

Figur 4. Forholdet mellem de 

forskellige bygsorter i gruberne A12 

og A55 
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Figur 5. Forholdet mellem de forskellige hvedesorter i gruberne A12 og A55 

 

Blandt hvedesorterne dominerer emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccon) og 

emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta)(figur 5). Det er 

højst sandsynligt, at langt de fleste kerner fra emmer/spelt kan tilskrives emmer, da 

samtlige avnbaser, der kunne identificeres til undersort, var fra emmer (tabel 2). Grunden 

til, at kernerne alligevel er identificeret som emmer/spelt, er, at der rent morfologisk er et 

stort overlap mellem emmer og spelt, mens de to hvedesorters avnbaser lettere kan 

adskilles (Jacomet et al 2006). Derfor er kun meget typiske emmer-kerner identificeret som 

sådanne. I A55 blev der desuden tilsyneladende identificeret en kerne fra enkorn (Triticum 

monococcum ssp. monococcum) samt en mulig enkorn (Triticum cf. monococcum ssp. 

monococcum). Men også disse to kerner skal sandsynligvis tilskrives emmer, da de nederste 

og øverste avnbaser fra et emmer-aks ofte kun vil indeholde én kerne, og kernen vil derfor 

ligne enkorn, mens alle andre avnbaser indeholder to kerner (Jacomet et al. 2006; Cappers 

& Neef 2012, s. 313). 

 

Der blev også fundet enkelte forkullede kerner fra 

brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp. 

aestivum/Triticum turgidum ssp. durum) i de to gruber – dog 

udgør brødhvede/durumhvede i begge tilfælde mindre end 5 % 

af hvedekernerne (figur 5 & tabel 2). Også i dette tilfælde er det 

muligt, at enkelte af kernerne måske kan stamme fra emmer, 

da eksperimenter med forkulning af emmer har vist, at 

emmerkerner under visse forhold i forbindelse med 

forkulningen kommer til at ligne brødhvede-/durumhvede-

kerner meget (Braadbaart 2004), hvilket i nogle tilfælde gør det 

meget vanskeligt at skelne mellem de to sorter. Hertil skal dog 

siges, at der er sikre brødhvede-/durumhvede-kerner i prøverne, 

ligesom der i x20 fra grube A12 blev fundet sikre aksled fra enten 

brødhvede eller durumhvede (figur 6 & tabel 2). Om 

brødhvede/durumhvede har været dyrket og udnyttet på 

lokaliteten er yderst usikkert på grund af deres ringe antal, men det vides dog med 

sikkerhed, at brødhvede blev dyrket i perioden, da den er fundet i stort antal på andre 

lokaliteter f.eks. Egehøj på Djursland, som er dateret til ældre bronzealder periode I 

(Andreasen 2009; Rowley-Convy 1984). 

Figur 6. Det ene 

aksled fra nøgen 

hvede fra x20 i grube 

A12 
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I prøverne fra gruberne blev der også fundet en del aksled og avnbaser fra korn, og der ses 

en tydelig forskel mellem kornsorterne på forholdet mellem antal aksled/avnbaser og antal 

kerner (figur 7 og 8). Bygaksled2 udgør ca. 10 % af elementer fra byg, mens bygkernerne 

udgør ca. 90 % (figur 7). I det forhistoriske materiale i Danmark er byggen af den 

seksradede type, hvilket vil sige, at der findes tre kerner pr. aksled (figur 9). I utærsket 

seksradet byg bør antal aksled dermed udgøre 25 %, mens kernerne bør udgøre 75 %. 

Fordelingen i prøverne fra de to gruber peger dermed i retning af, at der er tale om en 

tærsket og delvist renset nøgen byg-afgrøde. 

I modsætning hertil står forholdet mellem hvedeavnbaser og hvedekerner. Som det ses 

på figur 8, så udgør hvedeavnbaser3 og hvedekerner begge ca. 50 %, hvilket peger i retning 

af, at der er tale om utærsket emmer/spelt. Dette stemmer fint overens med iagttagelser 

gjort under etnografiske undersøgelser på den Anatolske Højslette i Tyrkiet, hvor dækket 

hvede4 opbevares som utærskede små-aks (Hillman 1984). 

Denne gennemgang af materialet i de to gruber viser tydeligt, at indholdet i de to gruber 

overordnet set er helt ens (figur 3-5 og 7-8), idet forskellene er så små, at de ikke er 

statistisk signifikante. Det tyder dermed på, at de repræsenterer samme begivenhed, men 

for at være helt sikker er det nødvendigt også at se på, hvordan materialet fordeler sig i de 

forskellige lag i gruberne. 

 

                                                           
2 I figur 7 er angivet det reelle antal aksled. Det vil sige, at hvis flere aksled hænger sammen, så er de 

enkelte aksled talt for at give et reelt billede af antal aksled i forhold til antal kornkerner 
3 I figur 8 er antal avnbaser opgivet som halve avnbaser, da hver hele avnbase indeholder to emmer-

/speltkerner (Jacomet et al 2006). Dermed er antal avnbaser angivet, så deres antal modsvarer det 

antal kerner, de har indeholdt. Dermed kan forholdet mellem avnbaser og kerner nemmere udregnes 
4 Dækket hvede er de tre hvedesorter enkorn, emmer og spelt 

Figur 7. Forholdet mellem byg 

aksled og bygkerner i gruberne 

A12 og A55. Bemærk at y-aksen 

begynder ved 80 % 

Figur 8. Forholdet mellem hvede 

avnbaser/aksled og hvedekerner i 

gruberne A12 og A55  
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Figur 10. 

 Forholdet mellem 

kornsorterne og 

frø i de tre lag i 

henholdsvis: a 

(øverst): grube 

A12 og b 

(nederst): grube 

A55 

Figur 11. 

 Forholdet mellem 

bygsorterne i de tre 

lag i henholdsvis: a 

(øverst): grube A12 

og b (nederst): 

grube A55 
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Figur 12. 

 Forholdet mellem 

hvedesorterne i de 

tre lag i henholdsvis: 

a (øverst): grube 

A12 og b (nederst): 

grube A55 

Figur 13. 

 Forholdet mellem 

bygkerner og 

bygaksled i de tre 

lag i henholdsvis: a 

(øverst): grube A12 

og b (nederst): 

grube A55 
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Som nævnt er der i begge gruber udtaget tre prøver, som i grube A12 er fordelt på de 

tre arkæologiske lag, mens de i grube A55 er udtaget i kunstige lag, da der ikke var 

arkæologiske lag i gruben (figur 2). Som det fremgår af figur 10a-14a, så er der en tydelig 

forskel mellem de to nederste lag og det øverste lag, idet de nederste to lag indeholder 

langt færre makrofossiler, hvoraf hovedparten ovenikøbet ikke kunne identificeres til andet 

end korn. De to nederste lag (x16 og x20) adskiller sig også indholdsmæssigt fra det øverste 

lag (x17)(figur 10a-14a & tabel 2), men om det skyldes det lavere antal makrofossiler og 

dermed en større statistisk usikkerhed, eller om det skyldes, at de afspejler andre 

begivenheder, er svært at besvare. Den noget lavere densitet af makrofossiler i de to 

nederste lag (figur 15) peger dog i retning af, at det sidste forslag er det mest sandsynlige. 

Til gengæld er det yderst interessant, at indholdet i det øverste lag i grube A12 (x17) og i 

de tre kunstige lag i grube A55 (x13, x18 og x21) statistisk er fuldstændig ens (figur 10-14). 

Figur 14. 

 Forholdet mellem 

hvedekerner og 

hvedeavnbaser/-

aksled i de tre lag i 

henholdsvis: a 

(øverst): grube 

A12 og b 

(nederst): grube 

Figur 15. Densiteten af 

makrofossiler i de tre 

prøver i grube A12 
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Dette viser med al tydelighed, at det øverste lag i grube A12 samt hele grube A55 har været 

i brug samtidigt og har været brugt til det samme, samt at deres indhold stammer fra 

samme begivenhed. Så er spørgsmålet, hvilken begivenhed de afspejler? Her er der flere 

muligheder alt efter, hvordan gruberne tolkes. Er der tale om affaldsgruber eller 

opbevaringsgruber? 

Der er ingen tvivl om, at prøvernes sammensætning skyldes begivenheder før 

deponeringen i gruberne, ellers ville indholdet ikke være så ens mellem A55 og A12’s 

øverste lag. Dette medfører, at den tærskede og delvist rensede nøgen byg ikke kan 

afspejle ét års afgrøde, der blev opbevaret i gruben, mens den utærskede emmer i små-aks 

afspejler et andet års afgrøde. 

Som nævnt ser disse fire prøver ud til at afspejle en sammenblanding af tærsket og 

delvist renset nøgen byg og emmer opbevaret som små-aks. Teoretisk kan der godt være 

tale om en opbevaringssituation i gruberne, men denne tolkning har nogle svagheder. For 

det første, hvorfor er nøgen byg og emmer blandet sammen før opbevaring? Som regel er 

de forskellige kornsorter opdelt, når de oplagres (se for eksempel Andreasen 2009), hvilket 

kan skyldes, at deres videre behandling frem mod madlavningen er forskellig, da for 

eksempel nøgen byg er nem at tærske og opbevares tærsket, mens emmer og spelt skal 

udsættes for en noget mere hårdhændet behandling og eventuelt en let ristning for at få 

adskilt kernerne fra avnerne m.m. efter oplagringen som små-aks (Møbjerg, Jensen og 

Mikkelsen 2007). Og for det andet er det muligvis problematisk, at der er to lag nederst i 

grube A12, da disse må formodes at udgøre de primære brugslag fremfor det øverste lag. 

Det er dog muligt, at laget under det kornholdige lag udgør en eller anden form for foring af 

gruben (Knudsen 2012), hvilket vil kunne forklare det øverste lag som et brugslag. Det er 

derfor muligt, at der er tale om en oplagring af to sammenblandede afgrøder, men i givet 

fald vil situationen være usædvanlig i forhold til, hvad der ellers kendes af oplagrede 

afgrøder i perioden. Forkulningen af materialet kan i så fald enten være sket i forbindelse 

med en brand i huset eller ved en rensning af gruben, som er blevet foretaget ved hjælp af 

ild. 

Det er også muligt, at der slet ikke er tale om en sammenblanding af to kornsorter, men 

at hveden skal betragtes som en form for ukrudt i bygafgrøden, der så har været oplagret i 

gruberne, som eventuelt har været foret. Men hvis dette skulle være tilfældet, så burde 

hvede små-aksene have været sorteret fra under den delvise rensning, der tilsyneladende 

er foregået af byggen. 

En tredje forklaring kan være, at der er tale om deponeret affald, hvor forkulningen, som 

sandsynligvis skal tilskrives uheld i forbindelse med kornbehandlingen, og 

sammenblandingen af kornsorterne er sket før deponeringen i gruberne. De to gruber er så 

blevet fyldt op med affald fra samme begivenhed. Hertil kan så indvendes, hvorfor 

affaldsdeponeringen er sket inde i huset, hvilket det nok aldrig bliver muligt at svare på. Det 

kan dog konstateres, at samme fænomen kendes fra andre lokaliteter, for eksempel 

Tandrupgaard ved Års, der er dateret til yngre enkeltgravskultur (Andreasen 2009). Kan 

disse tilsyneladende affaldsdeponeringer inde i husene måske tilskrives rituelle handlinger, 

som vi ikke kan gennemskue? Eller er det blot led i en helt almindelig affaldshåndtering? 

Om det er den ene eller anden eller eventuelt en helt fjerde forklaring, der er den rigtige, er 

umuligt at vide med sikkerhed. Men det er i hvert fald sikkert, at deponeringen af 
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makrofossilerne i grube A12’s øverste lag og i A55 afspejler den samme begivenhed, som er 

foregået på nøjagtigt samme tid. 

Opsamling 

Indholdet i de to gruber A12 og A55 i hus K1 afspejler tilsyneladende, at der på lokaliteten i 

senneolitikum /ældre bronzealder periode I blev dyrket nøgen byg (Hordeum vulgare var. 

nudum) og emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccon) (eventuelt spelt (Triticum aestivum 

ssp. spelta)). Dette stemmer fint overens med, hvad der ellers kendes fra perioden, hvor 

nøgen byg og emmer/spelt er de dominerende afgrøder – eventuelt suppleret eller 

erstattet på nogle lokaliteter med brødhvede (Andreasen 2009; Robinson 2000; Robinson 

et al 2009). Det stemmer også fint overens med, at der på samtidige lokaliteter blev satset 

på minimum to afgrøder, sandsynligvis for at sprede de risici der er i forbindelse med 

agerbruget (Andreasen 2009). 

Prøverne indeholder kun ganske få ukrudtsfrø, som hovedsageligt stammer fra typiske 

markukrudtsplanter. Det lave antal ukrudtsfrø kan skyldes flere ting. Det er muligt, at 

kornet er blevet meget grundigt renset, men da der findes aksled og avnbaser i prøverne, 

forekommer det ikke så sandsynligt. Det er mere sandsynligt, at det lave antal ukrudtsfrø 

enten skyldes indhøstningsmetoden, hvor en del ukrudtsfrø kan undgås, hvis kornet for 

eksempel høstes højt på strået, eller at der har været meget lidt ukrudt på kornmarkerne, 

hvilket kan skyldes, at de kun har været dyrket i en kort årrække inden braklægning. 

Dermed når der ikke at ophobe sig en frøbank i jorden, som giver store mængder ukrudt i 

kornet. Den lave mængde ukrudtsfrø i prøver er også meget typisk for det neolitiske og til 

dels ældre bronzealder materiale fra Danmark generelt (Andreasen 2009). 

Det helt unikke ved prøverne fra grube A12 og A55 er, at de med sikkerhed viser, at de 

to gruber har stået åbne og været i brug samtidigt. Makrofossilindholdet i øverste lag i A12 

og i A55 er statistisk helt ens og kan ikke forklares på anden måde, end at lagene er 

deponeret samtidigt, og at det er præcis det samme materiale, der blev deponeret. Det 

tyder dermed på, at der inde i dette hus har været mindst to åbne gruber samtidigt, som 

enten har været i brug til oplagring eller affaldshåndtering/deponering. Det må formodes, 

at disse gruber på en eller anden måde har været overdækket, da de findes i husets åbne 

rum. Hvis kun den ene grube var blevet undersøgt, ville den mest sandsynlige tolkning 

være, at der var tale om en oplagringsgrube til korn, hvor der var blevet oplagret forskellige 

kornsorter til forskellige tider, hvilket havde medført en sammenblanding af tærsket delvist 

renset nøgen byg og utærsket emmer opbevaret som små-aks. Dette kan imidlertid ikke 

være tilfældet for makrofossilerne i øverste lag i A12 og A55, da sammenblandingen af 

nøgen byg og emmer må være sket før deponeringen, da indholdet ellers ikke ville være 

ens. Om der så er tale om en oplagring af blandede afgrøder i form af nøgen byg og emmer, 

eller om der er tale om affald, og at gruberne har indgået i en eller anden form for 

affaldshåndtering, eller noget helt tredje er et åbent spørgsmål. 

De seks prøver fra grube A12 og A55 i hus K1 fra Revsingsgård underbygger vores viden 

om agerbruget og hvilke kornsorter, der blev udnyttet i senneolitikum/ældre bronzealder 

periode I, idet de på mange måder passer fint sammen med den viden, vi allerede har fra 

andre samtidige lokaliteter. Samtidig har de givet ny interessant viden om indretningen af 

langhusene, idet de har vist, at der tilsyneladende er flere samtidigt åbne gruber inde i 

huset. Tillige kan de bruges til at problematisere vores tolkninger af husgruber, da disse to 
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grubers tolkning ikke er entydig, netop fordi det kan bevises, at de er åbne samtidigt og har 

fuldstændigt samme indhold. Det kan dermed vises, at den oplagte tolkning, som ville være 

den mest sandsynlige, hvis der kun havde været én grube, nemlig at det var en 

kornoplagringsgrube, muligvis ikke holder stik. De to gruber åbner dermed op for, at der 

måske skal tænkes nye tanker i forbindelse med husgruberne i senneolitikum og ældre 

bronzealder, og samtidigt tydeliggør de, at vores viden om deponeringer i sådanne endnu 

er meget mangelfuld. 
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Planterne 

De dyrkede og indsamlede arter 

Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Højden kan have 

ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg 2005) 

Rubus fructicosus L. Brombær. Meget variabel samleart, i Dk bestående af ca. 55 småarter. 

Blomstrer juni-august. Sætter bær. Skove, krat, hegn, stengærder (Hansen 1993) 

Triticum aestivum spp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum L. Brødhvede/Durumhvede 

Triticum aestivum ssp. spelta L. Spelt 

Triticum monococcum ssp. monococcum L. Enkorn.  

Triticum turgidum spp. dicoccum L. Emmer 

Identificerede planter 

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) 

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) 

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 lapathifolium. 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) 

Planter identificeret til slægt eller familie 

Avena sp. Havre sp. 

Cerealia Korn 

Chenopodium sp. Gåsefod sp. 

Galium sp. Snerre sp. 

Poaceae Græsfamilien 
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EGNET TIL   

X-NR A-NR ANALYSE ? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

1 85 Nej 0 0 x   

2 21 Nej 1-3 <5 xx Byg 

3   Nej 10-20 <10 x Grube 1, lag 1. Nøgen byg 

4 82 Nej 0 0 xxx   

5 11 Nej 3 <5 x Nøgen byg 

6 52 Ja >100 Få xxx Nøgen byg 

7 46 Ja 130 ml* Få xxx 
1 af 3. *Fortrinsvis nøgen byg. Agern. Store stykker 

trækul 

7 46 Ja 100 ml* Få xx 
2 af 3. *Fortrinsvis nøgen byg. Agern. Store stykker 

trækul 

7 46 Ja 100 ml* Få xx 3 af 3. *Fortrinsvis nøgen byg. Agern 

8 57 Ja 60-70 <10 x Nøgen byg 

9 84 Nej 2 0 x Byg 

10 32 Nej 10 <10 x Emmer/spelt. Nøgen byg 

11 46 Ja 125 ml* Få xxx 1 af 4. *Fortrinsvis nøgen byg. Store stykker trækul 

11 46 Ja 75 ml* Få xxx 2 af 4. *Fortrinsvis nøgen byg. Store stykker trækul 

11 46 Ja 100 ml* Få xxx 
3 af 4. *Fortrinsvis nøgen byg. Agern (3 halve). 

Store stykker trækul 

11 46 Ja 50 ml* Få xxx 
4 af 4. *Fortrinsvis nøgen byg. Agern. Store stykker 

trækul 

12 69 Nej 0 0 xx   

13 55 Ja 35 ml* Få x 
1 af 4. *Fortrinsvis nøgen byg og emmer/spelt. 

Emmer-avnbaser. Avnklædt byg? 

13 55 Ja 70 ml* Få x 
2 af 4. *Fortrinsvis nøgen byg og emmer/spelt. 

Avnklædt byg? 

13 55 Ja 60 ml* Få x 
3 af 4. *Fortrinsvis nøgen byg og emmer/spelt. 

Enkorn? Avnklædt byg? 

13 55 Ja 50 ml* Få x 
4 af 4. *Fortrinsvis nøgen byg og emmer/spelt. 

Avnklædt byg? 

14 80 Nej 0 0 xx 1 af 2 

14 80 Nej 0 0 xx 2 af 2 

15 80 Nej 1 fragment 0 xxx 1 af 3 

15 80 Nej 0 0 xx 2 af 3 

15 80 Nej 0 0 xx 3 af 3 

16 12 Evt. 15-30 Få xxx Dårligt bevaret 

17 12 Nej Få fragmenter <10 xx 1 af 3. Fabaceae? 

17 12 Ja 50 ml* Få xx 2 af 3. *Fortrinsvis nøgen byg. Emmer/Spelt 

17 12 Ja 45 ml* Få xx 
3 af 3. *Fortrinsvis nøgen byg. Emmer/spelt. 

Aksdele 

18 55 Ja 60 ml* Få xx 1 af 2. *Fortrinsvis nøgen byg. Emmer/spelt 

18 55 Ja 55 ml* Få x 2 af 2. *Fortrinsvis nøgen byg og emmer/spelt 

19 80 Nej 0 0 x   

20 12 Nej 0 0 xxx 1 af 2 

20 12 Nej 3-7 0 xxx 2 af 2. Byg. Dårligt bevaret 

21 55 Ja 60 ml* Få x 
1 af 2. *Fortrinsvis nøgen byg og emmer/spelt. 

Emmer-avnbase 

21 55 Ja 90 ml* Få xx 
2 af 2. *Fortrinsvis nøgen byg og emmer/spelt. 

Emmer-avnbase 

16a   Nej ? ? ? Ufloteret prøve. Ingen spor af formuldet træ 

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn af prøverne fra HBV 1412, Revsinggård. 

Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 Xér. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget 

trækul 
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X-nr. 13 18 21 16 17 20 X-nr. 
        

A-nr. 55 55 55 12 12 12 A-nr. 

K-nr.             K-nr. 
Floteret (ml) 210 100 140 60 130 125 Floteret (ml) 

Oprindelig jordprøve (liter) 43 29 36 14 76 34 Oprindelig jordprøve (liter) 
                

Cerealia indet 328 (82) 136 (49) 140 (35) 6 90 (45) 8 Korn 

Cerealia indet (spiret) 4 (1)           Korn (spiret) 
Cerealia indet med indvendige "hår" 4 (1)           Korn med indvendige "hår" 

Cerealia indet (fragment) 3068 (767) 1158 (514) 1492 (373) 155 530 (265) 85 Korn ubestemmeligt (fragment) 
Cerealia indet aksled 364/378 (119/123) 452/462 (226/231) 430/452 (152/158) 31/31 114/116 (57/59) 10/11 (9/10) Korn aksled 

Avena sp. 80 (20) 108 (36) 52 (13)   34 (17)   Havre 
Hordeum vulgare var. nudum 2260 (565) 1284 (345) 1452 (363) 2 572 (286)   Nøgen byg 

Hordeum vulgare var. vulgare 36 (9) 8 (2)         Avnklædt byg 
Hordeum vulgare 1152 (288) 464 (138) 628 (157) 16 206 (103) 9 Byg 

Hordeum vulgare (spiret)   12 (3)         Byg (spiret) 
Hordeum vulgare sp. aksled (antal/antal led) 270/296 (72/83) 174/178 (84/85) 242/258 (65/69) 5/5 84/86 (42/43) 5/6 Byg aksled (antal/antal led) 

Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum 
turgidum ssp. durum 16 (4) 12 (3) 4 (1)   6 (3)   Brødhvede/Durumhvede 

Triticum monococcum ssp. monococcum   4 (1)         Enkorn 
Triticum cf. monococcum ssp. monococcum     4 (1)       cf. Enkorn 

Triticum turgidum ssp. dicoccon 72 (18) 68 (17) 68 (17)   34 (17)   Emmer 
Triticum turgidum ssp. dicoccon avnbase 

(antal/=antal kerner) 368 (256) 142/218 (68/103) 188/304 (60/91)   82/134 (41/67)   
Emmer avnbase (antal/svarende til 

antal kornkerner) 
Triticum turgidum ssp. dicoccon/Triticum 

aestivum ssp. spelta 288 (72) 72 (18) 256 (64) 8 66 (33) 1 Emmer/spelt 
Triticum sp. 84 (21) 50 (13) 76 (19) 1 24 (12)   Hvede 

Triticum sp. aksled (antal/antal led)           2/2 Hvede aksled (antal/antal led) 
Triticum sp. avnbase (antal/i alt "halve" 

avnbaser) 22/32 (10/14) 10/14 (5/7) 24/38 (10/15)       
Hvede avnbase (antal/i alt "halve" 

avnbaser) 
                

Rubus cf. fruticosus         2 (1)   cf. Brombær 
                

Chenopodium sp. 6 (3) 4 (2) 2 (1) 1     Gåsefod 
Fallopia convolvulus     4 (1)       Snerle-pileurt 

cf. Galium sp.       1     cf.Snerre sp. 
Persicaria maculosa/lapathifolia 10 (3) 8 (4) 8 (3) 1 2 (1) 2 Bleg/Fersken-pileurt 

Poaceae 20 (5) 14 (7)     10 (5)   Græsfamilien 
Rumex acetosella 4 (2)           Rødknæ 

                

Indet 8 (3) 6 (3) 6 (2)     2 (1) Ubestemmelig 
Slagge fra organisk materiale 4 (1)           Slagge fra organisk materiale 

Trækul (X-XXXXX) xx xxx xxx xxx xxx xxx Trækul (X-XXXXX) 
Bemærkninger             Bemærkninger 

Tabel 2. De analyserede makrofossiler fra HBV 1412, Revsinggård. Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 Xér. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig 

meget trækul 
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