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Indledning
I efteråret 2010 gennemførte Skanderborg Museum en arkæologisk udgravning af et 6800 m2 stort område
i Vrold1. Under udgravningerne afdækkedes sporene af bl.a. 5-7 huse, hvoraf to er mulige neolitiske midtsulehuse og et enkelt en forsænket hustomt fra begyndelsen af ældre bronzealder. Der forekom også spor af
bygninger og hegn fra middelalderen.
I forbindelse med de arkæologiske undersøgelser blev der udtaget et antal jordprøver til ﬂotering. Disse
blev efter udgravningens afslutning sendt til Moesgård Museums Konserverings- og naturvidenskabelig
Afdeling til videre behandling.

Prøvebehandling
Efter prøvemodtagelsen på Moesgård blev alle prøver indledningsvis tørret og ﬂoteret af arbejdsmand Åge
Brandi på museets ﬂoteringsanlæg. I anlægget tilføres vand gennem en række dyser nederst på en skråtstillet sliske, hvor også jordprøven tilføres.
I forbindelse med vandtilførslen, frigøres elementer i jordprøven, der er lettere end vand. Disse inkluderer
bl.a. de forkullede planterester. Efterhånden som vandstanden i slisken stiger, ﬂyder de lette elementer ud
over den øverste ende af slisken, hvor de opfanges i et stofnet med maskestørrelser på godt 0,25 mm. Floteringsprøven i stofnettet tørres og er nu klar til gennemsyn, mens den tunge ﬂoteringsrest, som bliver tilbage
i ﬂoteringsmaskinen efter den afsluttede ﬂotering, tørres og gemmes separat.

Det kursoriske gennemsyn
Resultatet af det arkæobotaniske gennemsyn, der blev foretaget af undertegnede efter ﬂoteringen, kan ses
i tabel 1.
Ud fra det kursoriske gennemsyn kunne det fastslås, at ﬂere af prøverne fra Vrold indeholdt forkullede
planterester – enkelte endda i meget store mængder. Især de tre prøver fra x10 skal i den forbindelse fremhæves, idet disse prøver indeholdt særdeles store mængder forkullede korn.
Af dyrkede kornsorter blev der ud fra det kursoriske gennemsyn umiddelbart erkendt både emmer (Triticum dicoccum), spelt, (Triticum spelta) samt nøgenbyg, (Hordeum vulgare var. nudum). Formodede indsamlede arter forekom også i form af forkullede rester fra agern (Quercus sp.) i x42. Endelig skal det nævnes, at der optrådte en del forkullede frø af ferskvandsplanten bukkeblad (Menyanthes trifoliata) sammen
Udgravningen af SBM 1194, Vrold var ledet af Merethe Schifter Christensen, Skanderborg Museum. Lokaliteten har sted-nr.
16.02.08-145, UTM koordinaterne: 6209749/555278 zone 32.
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med store mængder forkullet tørv i x13. x13 er udtaget fra A734, der er en såkaldt brydegrav – en rektangulær nedgravning, som har været anvendt til tørring af hørstængler i forbindelse med hørklædeproduktion
(ﬁg. 1). I nyere tid har man brugt at lægge hørstænglerne til tørre på pinde henover toppen af brydegraven,
mens der har været placeret et bål i gravens bund. Den forkullede tørv i x13 er efter al sandsynlighed rester
af brændselsmaterialet, og bukkebladsfrøene rester af vandplanter, der har været indlejret i tørven. Tørvebrændsel i brydegrave er et relativt velkendt fænomen, som kendes fra andre arkæologiske lokaliteter
(Jensen 2004).
Et nærstudie af x13 viste, at der også forekom forkullede rester af hør, (Linum usitatissimum) i brydegraven. Dette viser, at A734 med sikkerhed har været anvendt til hørklædeproduktion. Der blev efterfølgende
foretaget en 14C datering på hørfrø fra A734. Denne gav en datering til formodentlig 1700-1800 e.Kr. Bl.a.
på baggrund af den sene datering blev det besluttet ikke at lave yderligere analyser af anlægget.
Til gengæld blev det besluttet at foretage egentlige arkæobotaniske analyser af x10, x42 og x47, der ifølge de arkæologiske vidnesbyrd sandsynligvis skal dateres til neolitikum og begyndelsen af bronzealderen.
Resultatet af analyserne af de tre prøver kan ses i tabel 2.
I de følgende afsnit skal de tre prøver gennemgås kronologisk.

Gennemgang af de analyserede prøver

Fig. 1. Brydegrav A734
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X10
Tre delprøver er udtaget fra kornfund x10. I herværende undersøgelse er blot en delprøve fra x10, delprøve
3 analyseret.
X10 er udtaget fra grube A584. Denne grube, der ligger placeret i felt I umiddelbart syd for et muligt
neolitisk midtsulehus (se ﬁg. 2 ), er let spidsoval i ﬂaden, måler 223 cm i største diameter og har en dybde på
53 cm. Gruben består af ﬂere lag, og det mørke bundlag var fyldt med forkullet organisk materiale. X10 er
udtaget fra dette lag. Det skal allerede nu nævnes, at sandlaget umiddelbart under det forkullede lag bestod
af en rødbrændt sandbræmme. Dette viser, at det sorte, planterestholdige lag er opstået som følge af en afbrænding i gruben. Det afspejler altså ikke en deponering af forkullet materiale, som er brændt andetsteds.
Allerede i forbindelse med udgravningen af A584 kunne arkæologerne konstatere store mængder forkullede kornkerner i bundlaget (se ﬁg 3). Af denne grund blev hele lagfylden optaget til analyse for makrofossiler,

Fig. 2. Felt 1 med grube A584
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Der blev efterfølgende foretaget to 14C dateringer på forkullede kornkerner af emmer (Triticum dicoccum) fra x10. Disse gav begge dateringer af gruben på 1900-2000 f.Kr. – dvs. laget skal henføres til senneolitisk tid.
Som det fremgår af tabel 2, består x10 af meget store mængder forkullede kornrester samt ganske få
forkullede ukrudtsfrø. Trækul optræder kun i ganske små mængder i prøven. Da der næsten udelukkende
forekommer korn i prøven, kan det derfor fastslås, at de tre udtagne prøver fra x10 tilsammen indeholder

Fig. 3. Grube A584 med det sortbrændte bundlag

ca. 3,5 l stort set rent korn.
Af dyrkede arter fandtes der en række forskellige kornsorter i x10. For det første var der en del byg i
form af nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum). Denne bygsort er meget almindeligt forekommende i
senneolitiske kornprøver. Langt mere usædvanligt er tilstedeværelsen af en lang række forskellige hvedesorter ud over emmer i prøven. Der kunne således både erkendes brødhvede (Triticum aestivum), emmer
(Triticum dicoccum), spelt (Triticum spelta) samt enkorn (Triticum monococcum). Alle hvedesorter i prøven
forekommer i forholdsvis stor mængde, hvilket antyder, at ingen af sorterne forekommer som ukrudt eller
anden tilfældig indblanding.
Mht. analysen af hveden skal det nævnes, at identiﬁkationen af hvedekerner ofte er problematisk pga. deres forholdsvis ens udseende. Dette gælder især emmer og spelt, hvis kerner er yderst vanskelige at adskille.
Af denne grund er kernerne fra disse to sorter samlet under ét i tabel 2.
Modsat kernerne er avnbaser og aksled fra de forskellige hvedesorter heldigvis relativt lette at skelne fra
hinanden.
Forholdet mellem hvedekerner og aksdele kan fortælle om, hvor renset kornet er. Når antallet af avnbaser skal sammenlignes med antallet af kornkerner, er det imidlertid vigtigt at vide, hvor mange kerner hver
avnbase repræsenterer. De såkaldt dækkede hvedesorter emmer, spelt og enkorn er tæt omsluttede af avner,
hvor det som regel blot er de relativt robuste avnbaser, der bevares i forkullet tilstand. Avnbasen, der består
af to avnbasehalvdele, har form af en gaffel, som omslutter kornkernerne (se ﬁg. 4). I tabel to er avnbaserne
markeret med to tal. Her markerer det første tal antallet af fundne avnbaserester, mens det andet og højere
tal markerer antallet af hele avnbaser. Ved emmer og spelt sidder der to kerner i hver avnbase. Ved et komplet emmer- eller speltaks bør antallet af avnbasehalvdele altså stemme overens med antallet af kerner. Ved
enkorn sidder der blot en enkelt kerne i hver avnbase (deraf navnet enkorn). Ved et komplet aks af enkorn
bør antallet af avnbasehalvdele altså være dobbelt så stort som antallet af kerner. Som det fremgår af tabel
2, er antallet af avnbaser ved alle de tre dækkede hvedesorter en del lavere end antallet af kornkerner. Dette
tyder på, at både emmer, spelt og enkorn har været renset i hvert fald til en vis grad. At der anslået blot
fandtes seks aksled af brødhvede og slet ingen avner fra nøgenbyg, antyder, at også disse to kornsorter har
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været rensede.
Det, at kornet i gruben generelt har været renset, understøttes af de usædvanligt få ukrudtsfrø i prøven.
Mest almindelige ukrudtsarter i x10 er frø af græs (Poaceae) og bleg- eller ferskenpileurt (Persicaria Maculosa/Lapathifolia). Mens bleg- /ferskenpileurt er en hyppigt forekommende markukrudtsart i kornprøver fra

Fig. 4. Hvedekerner i avne til venstre og hvedekerne adskilt fra avnbase til højre

senneolitisk tid, optræder frø af græs under langt mere variable økologiske forhold. Det er dog sandsynligt,
at græsfrøene fra x10 også repræsenterer ukrudt, som har vokset sammen med kornet på marken.
Det er et velkendt fænomen med undertiden store forkullede kornfund i gruber fra sennenolitikum og
ældre bronzealder (Møbjerg et. al. 2007). I de ﬂeste tilfælde ﬁndes der dog ingen spor af afbrændinger i
gruberne. Man må således antage, at planteresterne i disse tilfælde er forkullet andetsteds, og at de efterfølgende er deponeret i gruberne, f.eks. i form af affald.
Dette er dog ikke tilfældet ved grube A584 fra Vrold, hvor man må formode, at forkulningen er sket i
forbindelse med en afbrændingsproces i selve gruben.
Der kan tænkes ﬂere mulige tolkninger af kornfundet i x10. Bl.a. er det muligt, at kornet repræsenterer
rester af oplagrede afgrøder. Muligheden for oplagring af afgrøder i nedgravninger uden en beskyttende
beholder har været diskuteret en del gennem tiden (Møbjerg et. al. 2007). Teorien omkring denne form for
oplagring er, at det yderste lag korn i en sådan grube vil danne et beskyttende lag om det resterende korn
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i nedgravningen. Når gruben tømmes, har man renset den ved at afbrænde hullets sider og bund. Herved
bliver det yderste lag korn brændt, og gruben bliver gjort klar til et nyt års oplagring.
Flere omstændigheder omkring x10 tyder dog på, at netop dette fund ikke repræsenterer oplagret korn.
For det første optræder der usædvanligt mange forskellige afgrøder sammenblandet i fundet, hvilket indikerer en sammenblanding af forskellige separat indhøstede afgrøder. Man kan sagtens forestille sig, at man
har dyrket sit korn som blandingsafgrøde, men forekomsten af både nøgenbyg, emmer, spelt, enkorn og
brødhvede, alle i forholdsvis store mængder, er usædvanligt. Herudover tyder renset korn ikke på oplagring.
I slutningen af stenalderen oplagres de dækkede hvedesorter, emmer, spelt og enkorn typisk i form af småaks (Møbjerg 2007). Antallet af kerner og avnbaser svarer således typisk til hinanden i kornlagerfundene,
hvilket det som tidligere nævnt ikke gør i x10.
Endelig kan man indvende, at en korngrube uden beskyttende beholder må have været forholdsvis udsat
for korntyveri fra både dyr og mennesker. At grube A584 tilsyneladende ligger placeret uden for et hus og
dettes beskyttende vægge kan have gjort den ekstra udsat for tyveri.
En sandsynlig tolkning af kornet i A584 er, at fundet afspejler resten af en viderebehandling af renset
korn over ild, der er gået galt, f.eks. i forbindelse med madlavning i en grube. Sådanne gruber med færdigrenset hvedekorn er sjældne i det arkæobotaniske fundmateriale. Det samme er den store sammenblanding
af forskellige afgrøder i gruben, hvilket kan være med til at indikere en mere sjælden fundsituation.
Det har undertiden været diskuteret, om de store kornfund fra senneolitikum og ældre bronzealder skulle
have rituel karakter (Møbjerg et al. 2007). En sådan rituel deponering er dog uhyre vanskelig at påvise i
praksis. Normalt antager man, at rituelle deponeringer vil have en eller anden form for særtræk, der skiller
dem ud fra normale deponeringer. Dette kan man dog ikke gå ud fra med sikkerhed. Der kendes således etnograﬁske eksempler på rituel deponering af madaffald i nedgravninger, hvor ideen er, at næste års udsåede
korn spirer bedre, når madaffaldet graves ned og kan regenerere. På samme måde kan man forestille sig
rituelle madtilberedningsprocesser. Om x10 repræsenterer et sådant kan dog ikke afgøres.

X42
Denne prøve er udtaget fra fyld i den forsænkede del af langhus K5 (se ﬁg. 5+6). Prøven afspejler sandsynligvis plantemateriale, der er ophobet i løbet af husets brugsperiode. Der er foretaget to 14C dateringer af
prøven på henholdsvis byg (Hordeum vulgare sp.) og ubestemt korn (Cerealia indet.) Disse gav dateringer
med et tidsmæssigt spænd på ca. 1500-1770 f.Kr. X42 er således fra den ældste del af bronzealderen og en
smule yngre end x10 beskrevet ovenfor.
Som det fremgår af tabel 2, fandtes der kun få forkullede planterester i prøven. Korn optræder meget
sporadisk. En enkelt avnbase af sandsynlig emmer (Triticum cf. dicoccum) blev dog fundet. Hovedparten af
de analyserede plantedele i prøven består af forkullede skaldele, knapper og indmadsfragmenter af agern
(Quercus sp.). Der kendes ﬂere eksempler fra begyndelsen af bronzealderen på indsamling af agern, der kan
spises, såfremt bitterstofferne først trækkes ud ved udvanding, kogning, ristning e.l. Det hidtil største agernfund herhjemmefra er også fra ældre bronzealder, fra Gilmosevej ved Herning. Her fandtes der anslået mere
end 20 liter agern i en grube sammen med rester af især spelt og nøgenbyg. Ved Gilmosevej fandtes der,
ligesom det var tilfældet ved Vrold, både indmad og skaldele fra agern. Dette tyder på, at de fundne agern
ikke har været afskallede. Afskallede agern er tidligere bl.a. fundet i et nedbrændt hus fra enkeltgravskulturen ved Vorbasse (Jørgensen 1977). Afskalningsprocessen er en klar indikator på, at man her har anvendt de
indsamlede agern som menneskeføde og ikke f.eks. til dyrefoder. Ved Gilmosevej tyder dels forkulningen,
dels sammenblandingen af agern med kornkerner dog på, at de mange agern også her har været indsamlet
som menneskeføde.
I nyere tid har agern især haft stor værdi som svinefoder. Her har den normale fremgangsmåde været at
drive dyrene ud i egeskoven snarere end, at man selv har været i skoven for at samle foderet ind. Set i dette
lys kunne det tyde på, at også de agernfragmenter, der blev fundet i huset på Vrold, afspejler rester af menneskeføde, uden at dette dog kan fastslås med sikkerhed.

X47
X47 er udtaget fra en grube (A1135) i det nordlige hjørne af langhus K5, hvorfra også x42 er udtaget (se
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Fig. 5. Forsænkningen i K5, hvorfra x42 er udtaget

Fig. 6. K5
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ﬁg. 5). Gruben er tolket som en sandsynlig kældergrube, der har hørt til langhuset. Der er foretaget to 14C
dateringer på kornkerner af henholdsvis emmer/spelt (Triticum dicoccum/spelta) og nøgenbyg (Hordeum
vulgare var. nudum). Disse giver dateringer, der spænder over perioden ca. 1600-1750 f.Kr. Dateringerne
svarer altså godt til dateringerne fra x42, hvilket er med til at understrege forbindelsen mellem de to anlæg.
Grube A1135 er beskrevet som let oval i overﬂaden og med en længde på 160 cm samt en dybde på 46
cm. Bunden er tilnærmelsesvis ﬂad. Fylden i gruben bestod af to lag. Det nederste, hvorfra x47 er udtaget,
bestod af sortbrændt, trækulsfarvet sand. Det er muligt, at prøven afspejler en funktionsrelateret afbrænding
i gruben.
Indholdet i x47 bestod af en blanding af forkullede rester af korn, trækul samt ukrudtsfrø. Trækul optræder
i ret store mængder, og kornrester dominerer klart over ukrudtsfrø.
Korn optrådte i gruben både i form af rester af nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum) samt hvede, i
form af både spelt (Triticum spelta), emmer (Triticum dicoccum) samt brødhvede (Triticum aestivum). For
de dækkede hvedesorter emmer og spelts vedkommende fandtes der både kerner såvel som avnbaser. Som
tidligere nævnt er især kernerne fra de to sorter vanskelige at skelne fra hinanden, hvorfor de er lagt sammen
i tabellen. Avnbaserne påviser dog tilstedeværelsen af både emmer og spelt. Herudover skal den kraftige
tilstedeværelse af avnbaser i forhold til kerner påpeges. Dette kunne antyde, at de to sorter er forkullet i form
af småaks, hvilket igen kunne indikere, at emmeren og spelten i prøven repræsenterer oplagret korn. Om
det samme er tilfældet ved nøgenbyggen og brødhveden i gruben er til gengæld vanskeligt at fastslå med
sikkerhed.
Ukrudt optrådte blot med ganske få frø i prøven. Hyppigst forekommende ukrudtsart er bleg-/ferskenpileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia), der er en hyppigt forekommende ukrudtsart i perioden.
Grunden til forkulningen af plantematerialet i A1135 er vanskelig at fastslå med sikkerhed. Hvis man
går ud fra, at prøven kommer fra et funktionslag, kan den muligvis afspejle rester fra rensning af en kornoplagringsgrube med ild. Alternativt kan forkulningen afspejle rester af en eller anden madforberedende
aktivitet.

Afslutning
De arkæobotaniske undersøgelser fra Vrold giver et indblik i agerbruget både i senneolitikum og i den efterfølgende ældste bronzealder på stedet.
Et fællestræk for prøverne fra de to perioder er, at der optræder relativt markante spor efter mange afgrøder
i de enkelte prøver. Tilsyneladende baserer man sig gradvist på ﬂere og ﬂere forskellige arter af byg og hvede
i perioden efter enkeltgravskulturen – og især dennes tidlige del, hvor hovedparten af det dyrkede korn var
nøgenbyg (Andreasen 2009). Et bredt udvalg af dyrkede arter har givet en styrkelse og sikring af agerbruget
på ﬂere punkter. Bl.a. spreder man risikoen for misvækst ud på ﬂere sorter, da disse stiller forskellige krav
til dyrkningsforhold, klimatiske variationer osv. Dyrkning af mange afgrøder med mange forskellige økologiske krav giver også mulighed for opdyrkning af ﬂere forskellige jordtyper og bedre muligheder for at
udnytte jordens forskellige næringsstoffer ved at veksle mellem forskellige afgrøder på en given mark.
Selv om det brede artsspektrum er fælles for den senneolitiske analyse og analyserne fra ældre bronzealder ved Vrold, er der dog også forskelle perioderne imellem. I bronzealderprøverne ﬁndes der således spor af
agernindsamling, mens der i slutningen af stenalderen forekommer enkorn. I forbindelse med diskussionen
af forskellene på de forskellige fund, skal det dog understreges, at der blot er analyseret enkelte prøver fra
hver periode, og at forskellene i artssamensætninger derfor ikke nødvendigvis afspejler reelle forskelle i
korndyrkningsmønstre perioderne imellem. Med andre ord giver de få analyserede prøver ikke det fulde og
repræsentative billede af korndyrkningen i de respektive perioder.
Forekomsten af enkorn i x10 fortjener en slutbemærkning. Arten kendes herhjemme fra agerbrugets begyndelse (Robinson 2000, 2003). I tragtbægerkulturen optræder arten i nogen mængde, men herefter daler
den en del i betydning, og enkorn forsvinder tilsyneladende fuldstændig i ældre jernalder (Jensen & Andreasen 2011). Den store forekomst ved Vrold er derfor højst usædvanlig i fund fra slutningen af stenalderen.
Den ret hyppige forekomst af enkorn i X10 viser, at arten har spillet en vis rolle i denne prøve og muligvis
på lokaliteten generelt. De markante spor efter enkorn ved Vrold er derfor en vigtig kilde til forståelsen af
udnyttelsen af denne art i en periode, hvor den ellers begynder at glide ud af det danske fundmateriale.
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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)
Triticum aestivum L. Brødhvede. Triticum dicoccum L. Enkorn. Triticum monococcum L. Emmer. Triticum spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993)
Quercus sp. Eg. Bærer frø i form af agern. Træ op til 35 m. Maj-juni. Oprindelig almindelig i løvskove,
krat og hegn (Hansen 1993)

Identiﬁcerede planter
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
sommerannuel. 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)
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)
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, skrænter, marker, vedvarende græsmarker og ruderater. (Frederiksen et al. 1950, 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 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. Ferskenbladet 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. 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
Bromus cf. secalinus L. Rug-Hejre. 50-100 cm høj, omkring 1.450 frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juni-juli. Overvintrende enårig, og udviklingen falder nogenlunde sammen med rugens frømodning.
Tidligere en meget almindelig og besværlig ukrudtsplante, der fortrinsvis forekom i vintersæd hos rugen.
Optræder især besværligt i våde eller fugtige pletter i rugmarken, og især i fugtige år og da Rug-Hejre
bedre tåler fugtige marker får denne ofte overtaget og kan betragtes som den egentlige afgrøde. Samtidig
har Rug-Hejrens evner til at klare sig bedre end rug bevirket, at man troede rugen kunne forvandle sig til
Rug-Hejre. Ruderater, rugmarker. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)

Planter identiﬁceret til slægt eller familie
Carex sp. Star sp.
Poaceae. Græsfamilien
Ranunculus sp. Ranunkel sp.
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EGNET TIL
X-NR

ANALYSE ?

KORN

FRØ

TRÆKUL

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

13

Nej

5

En del*

XX

2 poser. Meget store mængder forkullet
tørv. *Især bukkebladsfrø. Flere småkviste

31

Nej

1

0

XXX

Spelt? Avnbase

32

Nej

0

0

XX

33

Nej

0

0

XXX

34

Nej

0

0

XX

42

Evt.

<5

5

XXX

Agernknap + ﬂere mulige skalfragmenter
og indmadsfragmenter af agern

10 (1:3) Ja

800 ml*

Få

X

Emmer + spelt (kerner + avnbaser). Enkelte
kerner af nøgenbyg

10 (2:3) Ja

1300 ml*

Få

X

Emmer + spelt (kerner + avnbaser). Enkelte
kerner af nøgenbyg

10 (3:3) Ja

1400 ml*

Få

X

Emmer + spelt (kerner + avnbaser). Enkelte
kerner af nøgenbyg

47 (1:2) Ja

100

?

XXXXX

Spelt/emmer. Speltavnbase. Lidt nøgenbyg

47 (2:2) Ja

300

0

XXXX

2 poser. Spelt/emmer (korn + avnbaser).
Lidt bygkerner

Tabel 1. Det kursoriske gennemsyn af prøverne fra Vrold. X- angivelsen i kolonnen ”Trækul” repræsenterer en subjektiv vurdering af trækulsmængden. Ét X=meget lidt og fem Xér = rigtig meget.

11

X-nr

X10, 3:3

X42

X47, 2:2

X-nr

Prøvestørrelse (ml)

1480

32

141

Prøvestørrelse (ml)

Hordeum vulgare var. nudum (kerner)

23 (1430)

18

Nøgenbyg (kerner)

40

Byg, cf. nøgenbyg (kerner)

Hordeum vulgare cf. var. nudum (kerner)
Hordeum vulgare sp. (kerner)

11 (935)

Triticum aestivum (aksled)

1 (6)

Triticum aestivum (kerner)

7 (595)

Byg sp. (kerner)
Brødhvede (aksled)

Triticum cf. aestivum, kerner

15

Brødhvede (kerner)

25

Brødhvede, kerner

14~21

Emmer (avnbaser)

Triticum dicoccum (avnbaser)

13~17 (98~122)

Triticum cf. dicoccum (avnbaser)

14~19 (104~134)

Triticum monococcum (avnbaser)

56~88 (436~668)

Enkorn (avnbaser)

Triticum cf. monococcum (avnbaser)

38~61 (308~482)

Hvede cf. enkorn (avnbaser)

Triticum cf. monococcum (kerner)

43 (2455)

Triticum spelta (avnbaser)

40~45 (252~282)

Triticum cf. spelta (avnbaser)

14~17 (88~106)

1~1

Hvede cf. enkorn (kerner)
36~45

280 (20125)

Triticum speltoid (avnbaser)

162~182 (1324~1364)

Triticum sp. (kerner)

33+14f. (2805+1190f.)

Cerealia indet. (kerner)

81+315f. (6885+92350f.)

Spelt (avnbaser)
Hvede cf. spelt (avnbaser)

Triticum dicoccum/spelta (avnbaser)
Triticum cf. dicoccum/spelta (kerner)

Hvede cf. emmer (avnbaser)

1f.

41~65

Emmer/spelt (avnbaser)

63

Hvede cf. emmer/spelt (kerner)
Hvede speltoid (avnbaser)

2+3f.

84

Hvede (kerner)

176+1317f.

Korn indet. (kerner)

Quercus sp. (agernknapper)

6+4f.

Eg sp. (agernknapper)

Cf. Quercus sp. (agern-skaller + stilke)

121f.

Cf. eg sp. (agernknapper)

Cf. Quercus sp. (agernindmad)

3f.

Cf. eg sp. (agern-skaller + stilke)

Bromus cf. secalinus

1

Carex sp.
Chenopodium album

Hejre cf. rughejre
9

Star sp.

3 (5)

Hvidmelet gåsefod

Chenopodium cf. album

1

Gåsefod cf. hvidmelet gåsefod

Fallopia convolvulus

1

snerlepileurt

5+1f.

Bleg-/fersken-pileurt

Persicaria maculosa/lapathifolium

8 (15)

1

Plantago lanceolata

1 (2)

Lancetbladet vejbred

Poaceae

18 (36)

Græsfamilien

Ranunculus sp.

1

Ranunkel sp.

Rumex acetosella

3 (6)

Rødknæ

Frø indet.

3 (5)

Ubestemmelige ukrudtsfrø

Trækul

X

XXX

XXXX

Trækul

Tabel 2. Noter: Cf. markerer, at pågældende planterest ligner men ikke med sikkerhed tilhører nævnte art. Plantenavne adskilt af
skråstreg viser, at der er forskellige tolkningsmuligheder for planteresten. 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. Mængdeangivelser udenfor parentes viser reelt analyserede antal planterester,
mens angivelser indenfor parentes viser anslåede totale mængder i prøven vurderet ud fra de analyserede delprøver.
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