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Peter Mose Jensen, cand.mag.

ÅHM 6062, Neder Næsgård 
(FHM 4692/1058)

Arkæobotanisk analyse af stolpefyld fra to 
førromerske hustomter

1 ÅHM 6062 (FHM 4296/1058) Neder Næsgård. Øster Svenstrup sogn, Han herred, 
tidligere Hjørring amt. Sted-nr. 100710-78. UTM: 528047/6329713 Zone 32

Indledning
Under den arkæologiske udgravning ved Neder Næsgård i marts 2011 af-
dækkedes et 3000 2m stort område1. Indenfor udgravningsfeltet blev der 
bl.a. fundet spor efter tre treskibede langhuse samt en formodet økonomi-
bygning eller staklade, der antageligt var tilknyttet langhusene (fi g. 1).

Under udgravningen blev der udtaget et antal jordprøver til fl otering fra 
en række anlæg. 

Disse blev efterfølgende fl oteret af Nordjyllands Historiske Museum på 
egen fl oteringsmaskine. I fl oteringsmaskinen hælder man vand på jordprø-
ven, som herefter opløses, således at forkullede planterester og andet let ma-
teriale i jorden frigøres og fl yder til tops. Dette materiale, som udgør selve 
fl oteringsprøvematerialet, hældes nu over i fi nmaskede net og tørres. Ved 
prøverne fra Neder Næsgård anvendtes netmaskestørrelser på henholdsvis 
2 og 0,25 mm. 

Efter tørringen blev alle fl oteringsprøverne fra lokaliteten videresendt til 
Moesgårds konserverings- og naturvidenskabelig afdeling til et indledende 
kursorisk gennemsyn. 
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Det kursoriske gennemsyn
Floteringsprøverne fra Neder Næsgård blev gennemset af cand.mag. Mads 
Bakken Thastrup i stereolup ved op til X40 forstørrelser. Resultatet af det 
kursoriske gennemsyn kan ses i tabel 1 nedenfor. 

Gennemsynet viste, at et antal prøver indeholdt større mængder forkul-
lede makrofossiler, primært i form af ukrudtsfrø. På baggrund af gennem-
synet blev det besluttet at foretage en egentlig arkæobotanisk analyse af 
materialet. Da de mest fundholdige prøver optrådte dels i langhus A, dels 
i økomibygningen/stakladen hus D, som formodentlig var tilknyttet hus A, 
blev det besluttet at koncentrere undersøgelsen omkring disse to hustom-
ter. 

Fig. 1. Udgravningsområdet med hus A og hus D
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Gennemgang af de analyserede prøver
I alt fem fl oteringsprøver blev udvalgt til analyse. Fra hus A var der under 
udgravningen udtaget prøver fra stolpehulsfylden i den østlige samt centrale 
del af huset. Herfra blev dels X18 og X19 fra husets østlige område og dels 
X22 og X23 fra husets centrale indgangsområde undersøgt (fi g. 3). Fra hus 
D blev den meget fundrige X17 analyseret (fi g. 2). Resultatet af analyserne 
kan ses i tabel 2 nedenfor. 

Fig. 2. Hus D med analyseprøve X17

Fig. 3. Hus A med analyseprøver



Hus D
Prøve X17 kommer fra det sydøstligste tagstolpehul i den formodede øko-
nomibygning eller staklade hus D (se fi g. 2). Fra prøven er der foretaget tre 
14C dateringer på kornkerner fra byg (Hordeum vulgare sp.) og brødhvede 
(Triticum aestivum), som samlet daterer huset til perioden mellem 400 og 
200 f.Kr.

Som det fremgår af tabel 2, bestod prøven langt overvejende af forkul-
lede ukrudtsfrø, selvom der også optrådte en del forkullede kornkerner. Der 
fandtes især en del forkullede kerner af nøgen, seksradet byg (Hordeum vul-
gare var. nudum). Herudover optrådte der dog også et antal hvedekerner, 
sandsynligvis af brødhvede (Triticum aestivum), samt enkelte kerner af havre 
(Avena sp(Avena sp( .) og en enkelt kerne af sandsynlig avnklædt byg (Hordeum vulgare 
cf. var. vulgare). Mht. havren i prøven skal det nævnes, at det ikke var mu-
ligt ud fra kernerne at fastslå, om det drejer sig om den dyrkede havre eller 
ukrudtsarten fl yvehavre. 

Som et kuriosum i forbindelse med kornanalysen skal det også nævnes, 
at der fandtes enkelte forkullede kornkerner indlejret i en klump forkullet, 
gødningslignende materiale. Denne klump indeholdt også rester af forkul-
lede plantestængler og kunne muligvis afspejle en rest af gulvmateriale eller 
gødning, som har været i bygningen på forkulningstidspunktet.

Ukrudtet i X17 bestod af en lang række forskellige arter, hvoraf de fl este 
dog forekom i ganske små mængder. Den klart mest fremtrædende ukrudts-
art i prøven var bleg-/ferskenpileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia). Gåse-
fod (Chenopodium sp.), sandsynligvis i form af hvidmelet gåsefod (Chenopo-
dium album) og almindelig spergel (Spergula arvensis) optrådte dog også i 
store mængder i prøven. Alle tre nævnte arter er typiske markukrudtsarter, 
som normalt optræder hyppigt i kornprøver fra ældre jernalder.

Hus A
Fra langhus A kommer X18 og X19 fra fyld i tagbærende stolpehuller i 
østenden af huset, samt X22 og X23 fra stolpefyld i henholdsvis et tagbæ-
rende stolpehold og et indgangsstolpehul i indgangspartiet i midten af huset 
(fi g. 3). 

Det skal indledningsvis nævnes, at der er foretaget tre 14C dateringer fra 
hus A. Dateringerne er foretaget på forkullede kerner af byg (Hordeum vul-
gare sp.) fra X22 og X23, samt fra X21, der kommer fra tagstolpefyld i den 
nordvestlige del af indgangsområdet. Alle tre prøver daterer huset til før-
romersk jernalder. X21 + X22 giver dateringer fra ca. 370-100 f.Kr., mens 
X23 giver en sandsynlig datering til 235 f.Kr. - ca. 20 e.Kr. 

Som det fremgår af tabel 2, er indholdet i de fi re analyserede prøver rela-
tivt ens. Derfor bliver de behandlet samlet i den følgende gennemgang. 

De analyserede prøver bestod af en blanding af forkullede rester af dyr-
kede arter og ukrudtsfrø. Ligesom i X17 fra hus D udgjorde ukrudtsfrøene 
hovedparten af fundmaterialet i hus A prøverne.

Indenfor gruppen af dyrkede arter dominerede kerner af nøgen, seksra-
det byg (Hordeum vulgare var. nudum). Ganske få kerner af avnklædt byg 
(Hordeum vulgare var. vulgare) optrådte dog også. Ud over byg fandtes der 
enkelte kerner af hvede (Triticum sp.), som antageligt er brødhvede (Triticum 
aestivum). Endelig skal det nævnes, at der blev erkendt få forkullede frø af 
dyrket hør (Linum usitatissimum) i prøverne.

Ukrudtsfrøene i de fi re prøver repræsenterer en relativ lang række forskel-
lige arter. Enkelte ukrudtsarter var dog særligt fremtrædende. Dette gæl-
der især gåsefod (Chenopodium sp.), der sandsynligvis er hvidmelet gåsefod 
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(Chenopodium album), bleg-/ferskenpileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia), 
almindelig spergel (Spergula arvensis) og rødknæ (Rumex acetosella). Alle 
disse arter forekommer hyppigt på marker og fi ndes også ofte som marku-
krudt i kornprøver fra ældre jernalder. En art som rødknæ optræder dog 
også f.eks. på sandede og næringsfattige græsarealer. Da der også fandtes 
en del frø af græs (Poaceae) samt siv (Juncus sp) samt siv (Juncus sp) samt siv ( .) i prøverne, som ofte fore-
kommer på enge og fugtige/våde områder, kunne det samlet set tyde på, at 
der kunne være planter fra andre biotoper end marker til stede i bygningen. 
Frøene fra græs og siv og evt. også rødknæ kunne således repræsentere ma-
teriale anvendt til gulvstrøelse, tagdækning, dyrefoder, optændingsmateriale 
eller noget helt andet, som har været bragt ind i huset. I forbindelse med 
tolkningen af græs og siv skal det i øvrigt indskydes, at de fl este frø fra disse 
to plantegrupper desværre ikke kunne identifi ceres, selvom det dog kunne 
fastslås, at der forekom fl ere forskellige underarter inden for hver overord-
net plantegruppe. 

Diskussion
Overordnet set ligner makrofossilanalyserne fra hus D og hus A hinanden. 
Dels er arterne i de to huse stort set de samme, og dels dominerer ukrudts-
frø over resterne af dyrkede arter i begge huse. Makrofossilanalysen kan 
således være med til at understøtte den arkæologiske tolkning af, at de to 
huse har fungeret samtidigt. 

Nøgen, seksradet byg (Hordeum vulgare var. nudum) er den hyppigst fore-
kommende afgrøde i prøverne fra de to huse. Især brødhvede (Triticum ae-
stivum) forekommer dog også, og at denne art optræder i en vis mængde 
i X17 tyder på, at brødhvede har været en selvstændig dyrket afgrøde på 
stedet. Især nøgenbyg, men også brødhvede, er begge arter, der i forvejen er 
velkendte dyrkede arter fra Nordjyllands førromerske jernalder. Bl.a. ken-
des de fra lokaliteterne Nr. Hedegaard og Overbygård ved Aalborg (Henrik-
sen & Robinson 1994, Henriksen, Harild & Jensen 2009) og fra Smedegård 
i Thy (Henriksen & Harild 2002). Betydningen af de øvrige dyrkede arter i 
prøverne er mere vanskelig at fastslå. Både havre (Avena spprøverne er mere vanskelig at fastslå. Både havre (Avena spprøverne er mere vanskelig at fastslå. Både havre ( .) og hør (Linum 
usitatissimum) optræder kun sporadisk i hus A og kan repræsentere ukrudt 
blandt de øvrige afgrøder. Det vides dog, at både hør og havre blev dyrket 
i ældre jernalder i Danmark, også i Nordjylland (Henriksen & Robinson 
1994, Henriksen, Harild & Jensen 2009, Jensen & Andreasen 2011, Robin-
son, Mikkelsen & Malmros 2009). Resterne af de to arter kan derfor godt 
repræsentere spor efter tidligere års dyrkning på Neder Næsgård.

Ligesom med hør vides det, at sæddodder  (Camelina sativa) blev dyrket 
i ældre jernalder pga. deres olieholdige frø. Bl.a. på Nr. Hedegaard og Sme-
degård blev der fundet tegn på dyrkning af denne art (Henriksen & Ha-
rild 2002, Henriksen, Harild & Jensen 2009). Da sæddodder også optræder 
som en ukrudt især i hørfund, kan sæddodderfrøenes tilstedeværelse i hus A 
sammen med hørfrø ikke tages som et sikkert tegn på dyrkning ved Neder 
Næsgård, men kan ligesåvel være ukrudt. 

Mht. den nærmere tolkning af de analyserede prøver skal det nævnes, 
at fundkonteksten i stolpehuller afhænger af prøvetagningsstedet i stolpen 
samt den overordnede tolkning af lokaliteten. Normalt afspejler fyldjord fra 
stolpehuller materiale fra enten stolpenedgravningstidspunktet, eller tids-
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punktet hvor stolpen hives op eller rådner bort, alt efter om materialet i 
stolpehullet stammer fra stolpenedgravningen eller selve stolpesporet. I for-
bindelse med brandtomter kan forkullet materiale i stolpehuller alternativt 
hidrøre fra branden i bygningen og altså stamme fra dette helt bestemte 
tidspunkt i bygningens historie. 

Især de store mængder forkullede planterester  tyder på, at det forkullede 
materiale i stolperne stammer fra en bestemt begivenhed, såsom en brand, 
snarere end en akkumulation gennem længere tid. Tolkningen af bygning A 
og D som mulige brandtomter kunne umiddelbart passe godt med, at der 
under den arkæologiske udgravning blev registreret en del trækul samt rød-
brændt ler og kridt i stolpefylden fra begge huse. 

Den mest sandsynlige tolkning af prøverne fra husene er således, at de 
afspejler rester af markukrudt og dyrkede afgrøder, der var opmagasinerede, 
formodentlig med henblik på en anvendelse som føde til mennesker eller 
dyr. 

Praksis med at anvende ukrudtsfrø til føde er i forvejen velkendt fra ældre 
jernalder i Jylland og også fra Nordjylland. Bl.a. fandtes der koncentrationer 
af forkullede ukrudtsfrø sammen med kornkoncentrationer i en nedbrændt, 
træbygget kælder ved Overbygård (Henriksen & Robinson). At ukrudtet i 
hvert fald i fl ere tilfælde blev anvendt til menneskeføde i ældre jernalder 
vides også, da maveindholdet på moseligene fra både Grauballe, Tollund 
og Borremose primært indeholdt ukrudtsfrø (Brandt 1951, Harild 2007, 
Helbæk 1950, Helbæk 1958). 

De dominerende arter i ukrudtsprøverne fra Neder Næsgård er iøvrigt 
velkendte fra øvrige ukrudtsfødelagre fra perioden, hvor både bleg-/fersken-
pileurt, spergel og hvidmelet gåsefod ofte er fremtrædende (Jensen & An-
dreasen 2011).

Tolkningen af ukrudtet som føde har været diskuteret en del gennem ti-
den (Jensen & Andreasen 2011). Ved mere rene fund af en bestemt art kan 
man tænke sig, at ukrudtet kan have været indsamlet eller endda dyrket. 
De fl este ukrudtsfund består dog ligesom prøverne fra Neder Næsgård af 
mange ukrudtsarter, der overvejende er typisk markukrudt. Den mest sand-
synlige tolkning af disse fund og altså også af Neder Næsgård prøverne er, 
at de repræsenterer ukrudt, der er renset fra kornet i forbindelse med afgrø-
derensningen. F.eks. har man kunne rense sit tærskede korn ved kastning 
(fi g. 4). Ved denne metode vil de største kornkerner fl yve længst væk. Strå 
og aksdele vil lande tættest på kasteren, mens de fl este ukrudtsfrø samt små 
kornkerner vil lande i midten, hvor de kan opsamles og gemmes til brug 
som føde til mennesker eller dyr. 

Figur 4. Kastning/sortering af kornet (Mikkelsen 2003, s. 140,  fi g. 131 omtegnet efter K. Viklund 
1998)
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Selv om prøverne fra Neder Næsgård er domineret af ukrudt, skal det 
dog nævnes, at indholdet af kornkerner trods alt er højt i prøverne for et 
afgrøderensningsprodukt. Det er således sandsynligt, at ukrudtet er blevet 
opblandet med korn enten inden opbevaringen eller i forbindelse med, at 
makrofossilerne havnede i stolpefylden.

Da ukrudtet i Neder Næsgård prøverne efter al sandsynlighed afspejler 
ukrudt fra kornmarken, kan det bruges til at fortælle om de økologiske for-
hold på markerne. Her peger materialet fra lokaliteten i to retninger. Arter 
som spergel og rødknæ tyder således på sandede og næringsfattige forhold, 
mens især hvidmelet gåsefod og bleg-/ferskenpileurt indikerer næringsrige 
forhold. Dette træk, at ukrudtets indikatorværdier peger i forskellige ret-
ninger ses også andre steder som f.eks. i ukrudtsprøverne fra Overbygård 
(Henriksen & Robinson 1994). 

Det er sandsynligt, at der er sket en dyrkningsmæssig intensivering i ældre 
jernalder (Jensen & Andreasen 2011). Især de relativt markante oldtidsagre 
tyder på den ene side på, at der har været en forholdsvis stor markper-
manens. En sådan kan man bl.a. muliggøre ved næringstilførsel til marken 
f.eks. vha. gødskning. På den anden side viser det forhold, at oldtidsag-
rene i dag ofte fi ndes bevarede i marginalområder, hvor der aldrig siden er 
foregået pløjning, som har fjernet agrene, at man også har opdyrket mere 
ekstensive og evt. næringsfattige områder. Måske er det denne dobbelthed 
i agerbruget, hvor man dels søger at forøge næringsværdien på marken og 
dels opdyrker mere ekstensive og næringsfattige områder, som ses afspejlet 
i ukrudtet på Neder Næsgård.

Afslutning
De arkæobotaniske analyser fra Neder Næsgård giver et vigtigt indblik i 
udnyttelsen af korn og ukrudt i førromersk jernalder i Nordjylland. Samti-
dig giver prøverne et sjældent indblik i opmagasineringsstrategien. Det er 
således meget sjældent, at der fi ndes makrofossiler i små økonomibygninger 
som staklader, hvilket sandsynligvis skyldes, at man ikke har haft ildsteder 
her, som har medført en forkulning af makrofossilerne. Endnu mere sjæl-
dent er det, at opmagasinerede prøver fra en sandsynlig staklade kan sam-
menlignes med de opmagasinerede prøver fra et beboelseshus. I tilfældet fra 
Neder Næsgård er det opmagasinerede materiale i de to hustyper relativt 
ens. Der kræves dog stadig mange prøver fra forskellige anlægstyper, før der 
kan dannes et generelt overblik over detaljerne i ældre jernalders opmaga-
sineringsstrategier.  
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Planterne 

De dyrkede og indsamlede arter:
Avena sativa L. Almindelig Havre. 60-120 cm høj. Optræder ofte sammen 

med Flyvehavre. (Hansen 1993)
Camelina sativa (L.) Crantz. Sæd-Dodder. Omkring 40.000 frø pr. plan-

te. Blomstrer juni-juli, frøene modnes august sammen med hørplanten. Er 
tæt forbundet med hørdyrkning, og frøene er olieholdige. (Frederiksen et 
al. 1950)

Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. 
Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg 
2005)

Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde 30-80 cm. (Hansen 
1993)

Triticum aestivum L. Brødhvede. Triticum dicoccum L. Emmer. Triticum 
spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993)

Identifi cerede planter:
Avena fatua L. Flyvehavre. 50-120 cm (30-150 cm) høje, omkring 450 

frø (250 frø) pr. plante. Blomstring og frømodning juni-august. I reglen 
sommerannuel, frøene spirer overvejende om foråret sammen med kornet. 
Optræder mest ondartet i vårsædmarken, kan reducere udbyttet med op til 
50%. Kornmarker, vejkanter og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et 
al. 1950, Hansen 1993, Høst 1982)

Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), 
gennemsnitlig omkring 3.100 frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt 
op til 40.000 frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget som-
merannuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet jord. 
Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen 
et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)

Danthonia  decumbens (L.) Bernh. Tandbælg 105-301 cm høj, blomstrer 
juni-juli. Hedemoser og fugtige heder samt overdrev, morbund i skove, langs 
stier. (Hansen 1993)

Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt. 15-100 cm lange stængler, som en-
ten er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra an-
dre 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 be-
byggelse. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950)

Fumaria offi cinalis L. Læge-Jordrøg. 10-30 cm høj (10-40 cm). 300-1600 
frø pr. plante. Blomstrer maj-august. Sommerannuel, kan dog klare sig i 
milde vintre. Ret almindelig som ukrudt i forårssåede afgrøder, især i vår-
sæd på gode kalkholdige jorder. Agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 
1993)

Plantago lanceolata L. Lancetbladet Vejbred. 10-40 cm (10-30 cm) langt 
blomsterskaft, omkring 1.500 frø pr. plante, dog 15.000 på en stor plante. 
Blomstrer maj-juni, frømodning august-oktober. Flerårig. Overdrev, skræn-
ter, marker, vedvarende græsmarker og ruderater. (Frederiksen et al. 1950, 
Hansen 1993)

Polygonum aviculare L. Vej Pileurt. 10-75 cm (10-60 cm) lavtvoksende 
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med lange stængler, omkring 125-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømod-
ning juli-oktober. Typisk sommerannuel. Fortrinsvis lerede jorder, hyppigst 
i åbne vintersædmarker og hørmarker, sjældnere i vårsæd. (Melander 1998, 
Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)

Prunella vulgaris L. Almindelig brunelle. 5-25 cm. Blomstrer juli-august. 
Findes oftest på kalkholdige kyststrækninger. (Hansen 1993)

Rumex acetosella L. Rødknæ. 15-30 cm høj, omkring 1.000 frø pr. plante. 
Flerårig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrø-
der 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)

Spergula arvensis L. Alm. Spergel. 10-40 cm (10-30 cm) høj. Omkring 
3.200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer 
både forår og efterår, men de efterårsspirende fryser som regel bort om vin-
teren og kan kun overleve meget milde vintre. Kan optræde uhyre talrigt i 
vårsædsmarker, især på lette kalktrængende jorder. Værdsat i stubmark som 
foder til fårene. Nærringsfattig bund, agerjord, vejkanter, ruderater, grus-
grave, dyrket på hede-egnene (Brøndegaard 1979; Frederiksen et al. 1950; 
Hansen 1993; Jessen & Lind 1922)

Stellaria media (L.) Mill. Alm. Fuglegræs. 5-30 cm (5-20 cm) lange ned-
liggende stængler, omkring 15.000 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø 
næsten hele året. Både sommerannuel og vinterannuel. Danmarks hyppigst 
forekommende ukrudtsart. Planten kan optræde meget talrig i kornmarker. 
Agerjord, haver, tanglinier. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Han-
sen 1993)

Svært adskillelige planter:
Persicaria maculosa L. Ferskenbladet Pileurt. 25-60 cm høj, omkring 200-

800 frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommeran-
nuel (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. Blegbladet 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)
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Usikker bestemmelse:
Cf. Crepis Cf. høgeskæg 
Juncus cf. bufonius L. Tudse-Siv. 5-25 cm høje stængler, blomstrer i juni-

august. Sommerannuel. Kan optræde talrigt i vårsædsmarker på lave, vand-
lidende arealer. På fugtig, åben bund. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 
1993)

Cf. Myosotis Cf. forglemmigej
Urtica cf. urens L. Nælde cf. liden nælde. 20-40 cm høj. Blomstrer juni-

september. Agerjorde, haver, ruderater (Hansen 1993)

Planter identifi ceret til slægt eller familie:
Avena sp. Havre sp. (se Avena sativa og Avena fatua ovenfor) 
Brassicaceae Korsblomstfamilien
Bromus sp. Hejre sp.
Carex sp. Star sp.
Caryopfyllaceae. Nellikefamilien
Chenopodium sp. Gåsefod sp.
Fabaceae. Ærteblomstfamilien.
Poaceae. Græsser.
Potentilla sp. Potentil sp.
Ranunculus sp. Ranunkel sp.
Rosaceae. Rosenfamilien
Rubus sp. Klynger sp.
Rumex sp. Syrefamilien sp
Scleranthus sp. Knavel sp.
Stellaria sp. Fladstjerne sp.
Veronica sp. Ærenpris sp.
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Tabel 1. Den kursoriske gennemgang af fl oteringsprøverne fra HEM 4849, Pårup Vest. X markerer en subjektiv bedømmelse af 
mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst. Cf. markerer, at pågældende planterester sandsynligvis men ikke fuld-
stændig sikkert tilhører pågældende art. F. markerer fragmenter. Plantearter adskilt af skråstreg markerer, at der er fl ere tolknings-
muligheder for plantearten.

X-NR Solde mm Analyse- 
egnet?

KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER

2 2 Nej 7 0 XXXX Byg, uidentifi ceret korn, dårligt bevaret

2 0,25 Nej < 3 cf.f. 25 XXXX Bleg/fersken pileurt

17 2 Ja 200+ 20 X Havre, hvede, nøgen byg, bleg/fersken pileurt

17 0,25 Ja 0 1000+ X Bleg/fersken pileurt

18 2 Ja 100 10 XXX Havre, avnklædt byg, nøgen byg?, stor ærteblomst

18 0,25 Ja 20 100 XX Havre, byg, hvede, bleg/fersken pileurt

19 2 Ja 100 0 XX Byg, havre. Hvede?

19 0,25 Ja 20 50+ XX Bleg/fersken pileurt, vej/snerle pileurt

20 2 Ja 40 0 X Byg, hasselnøddeskal

20 0,25 Ja 15 f. 50+ X Bleg/fersken pileurt, hyld, gåsefod, vej/snerle pileurt, havre

21 2 Nej < 5 0 XXXXX Hasselnøddeskal, byg, dårligt bevaret

21 0,25 Evt. < 5 f. 50+ XX Byg/ferskel pileurt, snerle pileurt

22 2 Ja 25 0 XX Byg, havre, hvede

22 0,25 Ja < 5 100+ XX Bleg/fersken pileurt, hvidmelet gådefod

23 2 Ja 25 5 XX byg, hvede, snerle pileurt

23 0,25 Ja < 3 f. 100 X Fersken/bleg pileurt, vej/snerle pileurt

30 2 Nej 1 f. 0 X

30 0,25 Nej 0 < 30 X Fersken/bleg pileurt, vej/snerle pileurt

31 2 Nej 1 cf. f. 1 XX Bleg/fersken pileurt

31 0,25 Nej 0 < 50 X Bleg/fersken pileurt, snerle/vej pileurt

32 2 Nej 0 0 XXX

32 0,25 Nej 0 0 XXX

33 2 Nej 0 0 XXX

33 0,25 Nej 0 25 XX Bleg/fersken pileurt
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Tabel 2. Den kursoriske gennemgang af fl oteringsprøverne fra HEM 4849, Pårup Vest. X markerer en subjektiv bedømmelse af 
mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst. Talangivelser udenfor parentes viser reelt analyserede antal planterester 
i en analyseret delprøve, mens tal indenfor parentes viser anslåede totale antal rester i hele prøven. Cf. markerer, at pågældende 
planterester sandsynligvis men ikke fuldstændig sikkert tilhører pågældende art. F. markerer fragmenter. Plantearter adskilt af 
skråstreg markerer, at der er fl ere tolkningsmuligheder for plantearten.

X-NR: X17 X18 X19 X22 X23 X-NR

Floteringsprøvestørrelse (ml.) 71 27 24 14 19 Jordprøvestørrelse (l.)

Avena sp. 3 Havre sp.

Camelina sativa 6 1f.(2f.) 2 5(7) Sæddodder

Cf. Camelina sativa 1(28) 1 Sædodder cf.

Hordeum vulgare var. nudum 227 77 76+6f. 17 20(21) Nøgenbyg

Hordeum vulgare var. Vulgare 2 Avnklædt byg

HordeumVulgare cf. var. vulgare 1 1 Byg cf. avnklædt byg

Hordeum vulgare sp. 53 63 6(12) 8 11 Byg sp.

Linum usitatissimum 3 1(2) Dyrket hør

Triticum aestivum 20 2 1 Almindelig hvede

Triticum cf aestivum 1 Hvede cf. almindelig hvede

Triticum sp. 11 Hvede cf.

Cf. Triticum 1 1 Cf. Hvede

Cerealia indet. 66+259f.(66+300f.) 73+63f. 35+75f.(35+130f.) 40f. 3+45f.(3+52f.) Korn ubestemt 

Brassica sp. 1(28) 3 3 2(3) Kål sp.

Bromus sp. 2f. 3+5f. 19+6f.(19+9f.) 1 Hejre sp.

Carex sp. 7 2(4) 5 4(5) Star sp.

Caryaphyllaceae 46(1234) 31(62) 5 Nellikefamilien

Chenopodium album 22(616) 55 44+4f.(88+8f.) 29 28+3f.(35+4f.) Hvidmelet gåsefod

Chenopodium sp. 49+16f.(1372+448f.) 181 192+14f.(384+28f. 133+5f. 66(83) Gåsefod sp.

Cf. Crepis 2(4) Cf. Høgeskæg

Danthonia decumbens 4 1 Tandbælg

Cf. Danthonia decumbens 5 2(3) Cf Tandbælg

Fabaceae 3(84) 4+3f. 1 Ærteblomstfamilien

Fallopia convolvulus 7(61) 9 30(60) 2 3(4) Snerlepileurt

Cf Fallopia convolvulus 1(28) Cf. Snerlepileurt

Fumaria offi cinalis 1(28) Lægejordrøg

Juncus cf. bufonius 1 3(4) Siv cf. Tudsesiv

Juncus sp. 31 127(762) 54 148(185) Siv

Cf. Myosotis sp. 1 Cf. Forglemmigej

Persicaria maculosa/lapathifolium 557+105f.(13524+2716f.) 182+18f. 73+39f.(144+76f.) 64+10f. 120+33f.(150+42f.) Bleg/ferskenpileurt

Plantago lanceolata 1(28) 1f.(2f.) Lancetvejbred

Cf. Plantago lanceolata 1 Cf. Lancetvejbred

Poaceae 1(28) 20 60(120) 28(35) Græsfamilien

Cf poaceae 1 4 Cf græsfamilien

Polygonum aviculare 7 30(60) 3 1(2) Vejpileurt

Polygonum/Carex/Fallopia 9(18) 7 Pileurt/Star

Prunella vulgaris 1 Almindelig brunelle

Ranunculus sp. 1(28) 3 Ranunkel sp.

Rumex acetosella 51 74(148) 42 32(40) Rødknæ

Scleranthus sp. 1f.(2f.) 1 Knavel sp.

Spergula arvensis 28(784) 103+4f. 216(432) 48+4f. 94+11f.(118+14f.) Almindelig spergel

Stellaria media 1(28) 5 3(6) 1 1(2) Almindelig fuglegræs

Stellaria sp.. 11(22) 2 5(7) Fladstjerne

Urtica cf. urens 1 1 Nælde cf. liden nælde

Cf. Urtica 1 Cf. Nælde

Veronica sp. 2(4) 2 Ærenpris

Frø Indet 3(84) 45 12 19(24) Frø ubestemte

Trækul (X-XXXXX) XX XX XX XX XX Trækul (X-XXXXX)

Forkullede strå/stængler 5(9) 2 Forkullede strå/stængler

Forkullede rødder 4 2 Forkullede rødder
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