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OBM 4538, Dragebjerggård 
Vest (FHM 4296/769)
Arkæobotanisk analyse af to hustomter 
fra slutningen af yngre romertid og ældre       
germansk jernalder

 Peter Mose Jensen, cand.mag. 

  1Dragebjerggård Vest (OBM 4538, FHM 4296/769) er beliggende i Brylle sogn, Assens kom-
mune. Den har sted/lokalitetsnummer 080402-21 UTM koordinaterne 543346/6227175 zone 32.

Indledning
De arkæologiske udgravninger ved Dragebjerggård Vest (OBM 4538) blev fore-
taget af Michael Lundø Jacobsen og Jesper Hansen fra Odense Bys Museer i 
20091. Under udgravningen, som afdækkede et større areal, fandtes bl.a. adskil-
lige forhistoriske bygningsspor (se fig. 1). 

Der blev taget et stort antal jordprøver under udgravningen med henblik på 
undersøgelse af det forkullede botaniske indhold. 

Fig. 1. Udgravningsområdet ved Dragebjerggård Vest
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Prøvebehandling
De mange makrofossilprøver blev efter endt udgravning floteret af arbejdsmand 
Arne Åkjær Rasmussen. Floteringen foregik på Moesgård Museums floterings-
maskine, som står opstillet på Fyn. I floteringsmaskinen tilføres vand gennem 
flere dyser nederst på en skråtstillet sliske, hvor også jordprøven påhældes.

Efterhånden som vandstanden stiger, frigøres de elementer i jordprøven, der 
er lettere end vandet, herunder bl.a forkullede planterester. Disse lette elementer 
flyder til sidst ud over den øverste ende af slisken, hvor de opfanges i et stofnet 
med maskestørrelser på godt 0,25 mm. Floteringsprøven i stofnettet tørres efter 
endt flotering og er herefter klar til gennemsyn. Den tunge floteringsrest, der lig-
ger tilbage i floteringsmaskinen efter den afsluttede flotering, tørres og gemmes 
separat.

Det kursoriske gennemsyn
Efter afsluttet flotering blev alle floteringsprøver sendt til Moesgård Museums 
Konserverings- og naturvidenskabelig afdeling, hvor de først blev kursorisk gen-
nemset under mikroskop ved ca. X40 forstørrelse. Gennemsynet blev foretaget af 
cand. phil. Santeri Vanhanen. Resultatet af gennemsynet kan ses i tabel 1. 

Det kursoriske gennemsyn påviste makrofossiler i varierende mængder i prø-
verne. Disse forekom i form af forkullede rester fra både dyrkede og indsamlede 
arter samt ukrudtsfrø. Blandt de dyrkede arter observeredes især byg (Hordeum 
vulgare sp.) og hvede (Triticum sp.). Byg optrådte langt overvejende i form af 
avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare), men mulig nøgenbyg (Hordeum 
vulgare cf. var. nudum) blev også observeret. Havre (Avena sp.) blev ligeledes 
erkendt i en del prøver, og det samme gjorde enkelte rester af dyrket hør (Linum 
usitatissimum) samt rug (Secale cereale). Indsamlede arter fandtes i form af skaller 
fra hasselnødder (Corylus avellana) i flere prøver samt mulige spor efter rodknold 
fra knoldet draphavre (Arrhenatherum elatius var.bulbosum).

Da flere af de vurderede prøver fra lokaliteten viste sig at indeholde forholdsvis 
store mængder forkullede makrofossiler, blev det besluttet at lave en egentlig ar-
kæobotanisk analyse fra pladsen. Undersøgelsen skulle koncentrere sig omkring 
de to fundholdige hustomter K2 og K28 (se fig. 2-4). Prøverne fra disse to huse 
kommer alle fra fyld i tagbærende stolper. Der er foretaget to 14c dateringer fra 
både K2 og K28. Disse placerer hus K28 tidsmæssigt til perioden omkring 400 
e.Kr. og K2 til perioden mellem ca. 450 og 550 e.Kr.   
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Fig. 2. Hustomterne K2 og K28 samt deres placering i udgravningsområdet
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Fig. 3. Oversigt over hus K2 med prøvenumre

Fig. 4. Oversigt over hus K28 med prøvenumre
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Gennemgang af de analyserede prøver
Analyserne af de i alt 15 floteringsprøver fra K2 og K28 blev foretaget af cand. 
mag. Peter Mose Jensen. Prøveanalyserne foregik under mikroskop ved ca. X40 
forstørrelse i laboratoriet på Moesgård Museums Konserverings- og naturviden-
skabelige afdeling.

Fig. 5. Fordelingen af kornsorter og ukrudt i K28
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Fig. 6. Fordeling af kornsorter i K28
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K28
I alt fire prøver kommer fra tagstolpefyld fra denne økonomibygning, som ligger 
placeret i den sydøstlige del af udgravningsfeltet (se fig. 2). Resultatet af analy-
serne kan ses på figur 5 + 6 og i tabel 2. 

Vedrørende tolkningen af de arkæobotaniske prøver fra K28 skal det nævnes, 
at der ikke er udtaget prøver fra fyldjorden i det østligste sæt tagbærende stolper i 
huset. Diskussionen af analyseresultaterne baserer sig således på prøver fra mid-
ten og vestenden af tomten.

Det skal også nævnes, at K28 er tolket som en sandsynlig brandtomt. Det er 
derfor også sandsynligt, at de forkullede makrofossiler i prøverne for en stor dels 
vedkommende er brændt og deponerede samtidigt. Dette understøttes af de ar-
kæobotaniske analyser, der dels viste relativt store mængder forkullede kornker-
ner og frø i prøverne, men også meget store mængder trækul (se tabel 2).

Generelt set ligner de fire analyserede prøver fra K28 hinanden indholdsmæs-
sigt. Rester af dyrkede arter er meget fremtrædende i alle prøverne set i forhold 
til mængden af ukrudtsfrø (se fig. 5 + tabel 2). Dette viser klart, at de dyrkede 
afgrøder i huset har været rensede. 

Byg (Hordeum vulgare sp.) er fremtrædende i samtlige analyseprøver. Langt 
hovedparten af byggen er avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare). Der 
forekom dog også enkelte kerner af nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum), 
men disse optrådte i så små mængder set i forhold til den avnklædte byg, at nøgen-
byggen antageligt repræsenterer et tilfældigt indslag eller ukrudt. Sandsynligvis 
er avnklædt byg således den eneste dyrkede bygafgrøde, der er repræsenteret i 
huset. 

Havre (Avena sp.) optræder ligesom byggen forholdsvis jævnt fordelt i alle prø-
ver om end i noget mindre mængder end byg. I langt de fleste tilfælde var det ikke 
muligt at bestemme, om havren var dyrket havre (Avena sativa) eller ukrudtsarten 
flyvehavre (Avena fatua). Kun en enkelt kerne med påsiddende avne kunne iden-
tificeres som dyrket havre. At havrekerner optræder i store mængder set i forhold 
til ukrudt tyder dog på, at havren i K28 overvejende tilhører den dyrkede sort, og 
havren repræsenterer således efter al sandsynlighed en dyrket afgrøde.

Hvede (Triticum sp.) optrådte også i alle prøverne fra lokaliteten i form af både 
kerner og enkelte aksled. En del af hveden kunne nærmere bestemmes som brød-
hvede (Triticum aestivum), der efter al sandsynlighed var den eneste dyrkede hve-
desort i huset. I de fleste af prøverne i K28 optrådte hvede kun i små mængder. 
Den eneste undtagelse fra dette mønster er i fylden fra den nordøstligste analyse-
rede stolpe i huset, X238, som er placeret midt for husets nordside. I denne prøve 
var brødhvede den hyppigst forekommende kornsort. 

Det skal også nævnes, at der fandtes enkelte frø i prøverne fra olieplanterne dyr-
ket hør (Linum usitatissimum) samt sandsynlig sæddodder (Cf. Camelina sativa). 
Disse optrådte dog i så små mængder, at de meget vel kan repræsentere ukrudt. En 
dyrkning af hør og sæddodder kan således ikke påvises med sikkerhed.

Eksempler på indsamlet føde optrådte i flere tilfælde i hus K28. Især skal næv-
nes adskillige fragmenter af forkullet skal af hasselnød (Corylus avellana). Et 
enkelt fragment af rodknold fra knoldet draphavre (Arrhenatherum elatius var. 
bulbosum) i X240 kunne også være en indikation på indsamling af denne art med 
henblik på fødeudnyttelse. Rodknolde fra draphavre er stivelsesholdige og spiseli-
ge (Jensen 2010, Jensen et al. 2010). Da der imidlertid også er eksempler på sand-
synligvis rituel deponering af rodknolde fra draphavre i stolpehuller i jernalderen, 
er det dog vanskeligt at tolke videre over det enlige eksempel i tagstolpefylden fra 
Dragebjerggård Vest (Jensen et. al 2010). 

Som ovenfor nævnt fandtes der kun ukrudtsfrø i små mængder i makrofossil-
prøverne fra K28. Den lave ukrudtsfrømængde gør det vanskeligt med sikkerhed 
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at tolke over fordelingen af ukrudtsarter i prøverne. Da de fleste repræsenterede 
ukrudtsarter er typisk markukrudt som især bleg- /ferskenpileurt (Persicaria ma-
culosa lapathifolia) men også snerlepileurt (Fallopia convolvulus) og vejpileurt 
(Polygonum aviculare), repræsenterer i hvert fald størstedelen af ukrudtet dog 
sandsynligvis rester af den ukrudsflora, som har vokset og er blevet indhøstet 
sammen med kornet på marken.

I forhold til de små mængder ukrudtsfrø i prøverne skal det nævnes, at der 
fandtes forholdsvis mange forkullede plantestængler i prøverne. Heraf kunne en-
kelte identificeres som stængler af hedelyng (Calluna vulgaris). Dette tyder på, 
at der har været brugt plantestængler i huset, men om deres tilstedeværelse i K28 
skyldes, at de hidrører fra gulvstrøelse, optændingsmateriale, dyrefoder eller tag-
materiale, der f.eks. kan være faldet ned, da huset brændte, eller noget helt andet 
er umuligt at sige med sikkerhed.    

Opsummerende viser makrofossilanalyserne fra K28, at der udover en smule 
indsamling af hasselnødder (Corylus avellana) og evt. rodknold fra draphavre 
(Arrhenatherum elatius var. bulbosum) blev opbevaret rensede afgrøder i huset. 
Størstedelen af afgrøderne bestod af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulga-
re) samt havre (Avena sp.). Disse to kornsorter, hvoraf byggen var hyppigst fore-
kommende, optræder jævnt fordelt udover hele prøvetagningsområdet i hustom-
ten (dvs. i tomtens midterste og vestligste del). Herudover optræder der også 
brødhvede (Triticum aestivum) i alle prøverne dog især i X238, der er placeret 
midt i K28 og i husets nordside. Det tyder på, at man på tidspunktet for branden 
sandsynligvis har haft et lager af renset brødhvede stående i denne del af huset. 
Om de små mængder brødhvede, som også optræder i de øvrige prøver fra K28, 
viser, at man også har haft brødhvede her, er vanskeligt at vide. Det er dog mest 
sandsynligt, at de små indslag af hvede i de andre prøver fra tomten repræsenterer 
hvedekorn, som enten er blevet spredt fra nordsiden af huset, mens dette var i brug 
eller i forbindelse med branden og en efterfølgende aktivitet i brandtomten som 
f.eks. under en rydning af tomten.

K2
 11 makrofossilprøver er udtaget fra tagstolpefyld i denne formodede brandtomt, 
som ligger placeret i den nordlige del af udgravningsområdet (se fig. 2). Makro-
fossilprøverne er jævnt fordelt over hele husets flade, idet der blot er en enkelt 
tagstolpe, hvorfra der ikke er udtaget materiale (se fig. 3). I alle undersøgte prøver 
fandtes der store mængder trækul, hvilket indikerer, at der kan være tale om et 
nedbrændt hus (se tabel 3). Desuden optrådte der talrige forkullede rester i prø-
verne af både dyrkede arter samt ukrudt. Forholdet mellem afgrøder og ukrudt 
varierer en del prøverne imellem. Det samme gør forholdet mellem de forskellige 
dyrkede arter (se fig. 7 + 8 + tabel 3). 
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Fig. 7. Fordelingen af kornsorter og ukrudt i K2
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Fig. 8. Fordelingen af kornsorter i K2
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De hyppigst forekommende afgrøder i K2 er byg (Hordeum vulgare sp.) og 
hvede (Triticum sp.).

Byg i form af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) og nøgenbyg 
(Hordeum vulgare var. nudum) er dominerende i den vestligste samt nordvestlig-
ste del af K2 (se fig. 8). Dette tyder på, at der har været oplagret byg i denne del 
af huset på tidspunktet, hvor huset brændte. De to bygsorter fremtræder forholds-
vis adskilt i prøverne. Nøgenbyg dominerer således især i X17, men evt. også i 
X19 fra fyldskifterne i det vestligste tagstolpesæt, mens avnklædt byg dominerer 
i X21. Sandsynligvis består byggen overvejende af avnklædt byg i resten af K2. 
Billedet er dog noget utydeligt i de resterende prøver fra huset pga. et generelt lavt 
antal bygkerner her, men f.eks. i X32 i den østlige del af tomten er avnklædt byg 
tilsyneladende mest fremtrædende.

At der fandtes anslået godt 60 nøgenbygkerner men slet ingen kerner af avn-
klædt byg i X17 tyder på, at nøgenbyg var en dyrket afgrøde på Dragebjerggård 
Vest. Dette er højst usædvanligt i danske fund fra yngre jernalder, idet nøgenbyg 
normalt kun dominerer i bygfund fra den ældre del af jernalderen og tidligere, 
mens avnklædt byg dominerer og hurtigt bliver enerådende bygsort i perioderne 
efter (Robinson et. al. 2009). 

På trods af nøgenbygs generelt ubetydelige rolle i yngre jernalder i forhold til 
avnklædt byg, kan dog nævnes ganske få bygfund, hvor nøgenbyg optræder i no-
gen grad. Et eksempel herpå er Gudme plads 3. Her var avnklædt byg dog stadig 
mængdemæssigt klart mest fremtrædende (Robinson & Harild 1997). Et andet ek-
sempel er fra konstruktion 8 ved Kielbjergvej på Fyn (Grabowski 2009). På denne 
plads dominerede nøgenbyg som ved Dragebjerggård Vest over avnklædt byg i 
enkelte stolpehuller i et hus. Avnklædt byg var dog stadig til stede i de nøgenbyg-
dominerede prøver, X17 ved Dragebjerggård Vest er således eneste eksempel fra 
perioden på, at nøgenbyg er den enerådende bygsort. 

Ved siden af byg er hvede den anden meget fremtrædende kornsort i K2. Langt 
den største del af den bestemmelige hvede er brødhvede (Triticum aestivum). 
Ved enkelte hvedekerner kan det muligvis dreje sig om enten emmer eller spelt 
(Triticum cf. dicoccum/spelta). Pga. problemerne med at adskille de forskellige 
hvedesorter er det dog meget muligt, at det i stedet drejer sig om atypiske kerner 
af brødhvede, som derfor er den eneste sikkert tilstedeværende hvedesort i K2, 
ligesom det var tilfældet i K28. Brødhvede optræder i K2 som den dominerende 
kornsort i tagstolpefylden i hvert fald i sydsiden af huset. Her er hvede fremher-
skende fra umiddelbart øst for den ovennævnte bygkoncentration i vest og godt og 
vel indtil midten af huset, hvilket indikerer et brødhvedelager på dette sted.

Havre (Avena sp.) forekommer sporadisk i flere analyseprøver. I en enkelt prø-
ve, X32, fra den sydvestlige del af huset fandtes der dog en del havrekerner (se 
fig. 8). Det kunne ikke fastslås sikkert, om det drejede sig om dyrket havre (Avena 
sativa) eller flyvehavre (Avena fatua). En enkelt stak af en type, som i dag sidder 
på flyvehavre, erkendtes godt nok i X19. På grund af usikkerheden omkring ud-
seendet af de fortidige, dyrkede havresorter kan denne stak dog ikke bruges som 
sikkert kendetegn på flyvehavre. Samlet set kan antallet af havrekerner i hvert fald 
i X32 tyde på, at havren blev dyrket eller i hvert fald fødeudnyttet ved Dragebjerg-
gård Vest. 

Lige som det var tilfældet i K28, fandtes der enkelte frø fra hør (Linum usi-
tatissimum) og sæddodder (Camelina sativa) i K2. Mængderne af disse to arter 
var dog så lave, at en dyrkning eller bevidst udnyttelse ikke kan fastslås med sik-
kerhed. På samme måde kan det ene fragment af forkullet skal af hasselnød ikke 
sikkert fastslå, om hassel blev indsamlet, idet det kan dreje sig om en udefrakom-
mende forstyrrelse af prøven.

Ukrudt optrådte i prøverne i varierende mængder. Generelt set var ukrudtsfore-



12

komsten lav i forhold til mængden af afgrøder. Især var mængden af forkullede 
plantestængler meget lav set i forhold til prøverne fra K28. De lave ukrudtsfore-
komster viser, at det er rensede afgrøder, som optræder i de fleste tilfælde. Som 
i prøverne fra K28 var ukrudtsfrøene i prøverne fra K2 klart præget af arter, der 
typisk forekommer på dyrkede marker, og størstedelen af ukrudtet har derfor ef-
ter al sandsynlighed hørt sammen med de dyrkede afgrøder som markukrudt. Til 
gruppen af typisk markukrudt hører især bleg-/ferskenpileurt (Persicaria macu-
losa/lapathifolia), gåsefod (Chenopodium sp.), sandsynligvis i form af hvidmelet 
gåsefod (Chenopodium album) samt almindelig spergel (Spergula arvensis). 

Prøverne fra østenden af K2, og herunder især X32, hvor mængden af makro-
fossiler generelt er stor, adskiller sig fra husets øvrige prøver ved en dominans af 
ukrudtsfrø i forhold til mængden af rester fra dyrkede arter (se fig. 7 + tabel 3).

Der forekom dog også en vis mængde korn i prøverne fra denne del af huset. 
Kombinationen i disse prøver med mange typiske markukrudtsfrø og en smule 
korn er karakteristisk for prøver, der afspejler affald fra rensning af allerede tær-
sket korn (Hillman 1981, 1984). Da der ikke fandtes nævneværdige mængder af 
aksdele og strå i ukrudtsprøverne, repræsenterer disse sandsynligvis den sidste 
finrensning af afgrøden, inden den er klar til brug. Det er altså sandsynligt, at man 
har renset afgrøder i denne del af huset. Som alternativ kan prøverne måske repræ-
sentere kornrensningaffald, som enten har været brugt som gulvstrøelse i østenden 
af huset, eller som har været tiltænkt som enten dyre- eller menneskeføde. Der fin-
des f.eks. en del eksempler, især fra ældre jernalder, på anvendelse af ukrudtsfrø, 
som er renset fra afgrøderne til menneskeføde (Jensen & Andreasen in press). Det 
måske bedst kendte eksempel herpå er fra Grauballemandens mavesystem, hvor 
størstedelen af de analyserede madrester bestod af netop frø fra bleg/fersken-pi-
leurt (Harild et al 2007), der også dominerede i ukrudtsprøverne fra Dragebjerg-
gård Vest. Da frøprøverne fra Dragebjerggård Vest er ret begrænsede i omfang og 
stammer fra en forholdsvis åben kontekst (stolpefyld), kan det dog ikke fastslås, 
om f.eks. X32 repræsenterer et lager af dyre- eller menneskeføde. 

Afslutning
På trods af, at K2 og K28 sandsynligvis har forskellige dateringer og herudover er 
placeret i hver sin ende af udgravningsfeltet, er indholdet i makrofossilprøverne 
fra de to hustomter meget ens. Begge viser tegn på dyrkning af byg (Hordeum 
vulgare sp.), brødhvede (Triticum aestivum) og havre (Avena sp.), og de inde-
holder herudover begge enkelte rester af frø fra olieplanterne dyrket hør (Linum 
usitatissimum) og sæddodder (Camelina sativa). Lighederne i sammensætningen 
af dyrkede sorter kunne umiddelbart tyde på, at spektret af afgrøder lå relativt fast 
over tid og mellem forskellige gårdsenheder.

I både K2 og K28 ses et mønster med oplagring af forskellige afgrøder forskel-
lige steder i huset. Da der ikke er prøver fra østenden af K28, er der ikke oplysnin-
ger om makrofossiler herfra. Tilsyneladende blev der opbevaret avnklædt byg og 
havre overalt i dette hus, mens hvede var oplagret i nordenden af huset. 

I forhold til K28 er tegnene på oplagring og aktiviteter dog noget mere kom-
plekse i K2. Byg blev tilsyneladende opbevaret i den vestligste og nordvestligste 
del af huset fordelt med nøgenbyg mest mod vest og avnklædt byg mere mod 
nordvest. Langs sydsiden af huset og umiddelbart øst for byglagret har man sand-
synligvis haft brødhvede. Endelig er der sandsynlige tegn på, at man har renset 
afgrøder i østenden af huset, hvilket ses ved koncentrationer af markukrudtsfrø 
her. Fra denne del af huset er der også tegn på udnyttelse af havre. Vedrørende 
K28 skal det også bemærkes, at der ikke fandtes mange strå eller frø fra græsarea-
ler i prøverne fra hus K2, hvilket man måske kunne forvente, såfremt der havde 
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stået dyr i huset. Ud fra makrofossilerne er der altså ingen umiddelbare tegn på 
opstaldede dyr i dette langhus.

Forekomsten af avnklædt byg og havre er normalt for prøver fra germansk jern-
alder (Robinson et al. 2009). Brødhvede er overordnet set ikke så almindeligt 
forekommende i yngre jernalders plantefund herhjemme. Et antal fund, der i de 
senere år er fremkommet af arten fra Fyn, tyder efterhånden på, at brødhvede har 
haft en vis regional betydning i perioden netop på Fyn (Andreasen 2010:4). 

Koncentrationen af nøgenbyg i vestenden af K2 er meget usædvanlig i ger-
mansk jernaldersammenhæng. Nøgenbyg hører normalt til i prøver fra ældre jern-
alder eller før og forsvinder stort set fra fundmaterialet i løbet af yngre jernalder 
(Robinson et al 2009). Tilstedeværelsen af nøgenbyg peger således bagud i tid. 
Det samme gør i øvrigt også manglen på rug (Secale cerale) i fundet. Rug kommer 
således til Danmark omkring overgangen til yngre jernalder, hvilket ses i mange 
arkæobotaniske fund fra perioden. 

Hvorfor nøgenbyg forsvinder, og avnklædt byg tager over har været diskuteret 
en del gennem tiden (Jensen & Andreasen in press). En del af de foreslåede grun-
de er baseret på agerbrugsmæssige effektiviseringer. Da nøgenbygs kerner sidder 
løsere på aksene end kernerne ved avnklædt byg, kan man forestille sig, at skiftet 
har betydet mindre risiko for kernetab især i forbindelse med høsten. Det har 
også været påpeget, at avnklædt byg pga. de fastsiddende avner har været mere 
resistent overfor angreb fra mikroorganismer og altså har været lettere at oplagre. 
Endelig har der været argumenteret for, at avnklædt byg simpelthen reagerer mere 
positivt overfor gødskning, og derfor vil blive mere fordelagtig efterhånden, som 
gødningsintensiteten på markerne stiger. 

En anden gruppe argumenter har kredset omkring ændringer i madvaner som 
åragen til ændring i dyrket bygsort. Hvis byg i stigende grad anvendes i kogte 
måltider eller f.eks. til ølproduktion, frem for eksempelvis til brød, vil avnernes 
generende betydning mindskes (Jensen & Andreasen in press). På både Drage-
bjerggård Vest og Kielbjergvej er enkelte prøver domineret af nøgenbyg, mens 
andre er domineret af den avnklædte byg. Med forbehold for de endnu yderst få 
fund af denne art fra Danmark kunne dette tyde på, at der på disse pladser ikke er 
sket et totalt overordnet skift, i hvilken bygsort man har dyrket, men at man i ste-
det har dyrket de to bygsorter sideløbende i en periode. Måske har man dyrket de 
to sorter på forskellige jordtyper, eller måske har de været anvendt til forskellige 
ting i husholdningen. Under alle omstændigheder er nøgenbygfundet fra Drage-
bjerggård Vest et vigtigt fund, som er med til at nuancere diskussionen omkring 
overgangen til avnklædt byg i Danmark i yngre jernalder. 
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Planterne – de dyrkede og indsamlede arter
Arrhenátherum elátius L. Draphavre. 60-100 cm høj. Blomstrer juni–juli. Spi-

selige rodknolde. Findes på strandvolde, strandkrat, enge, vejkanter og jernbane-
skrænter. Den knoldede variant – var. bulbosum Knoldet draphavre har spiselige 
rodknolde og vokser på marker (Hansen 1993)

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. plante. 
Blomstrer juni-juli, frøene modnes august sammen med Hørplanten. Er tæt for-
bundet med Hørdyrkning, og frøene er olieholdige. (Frederiksen et al. 1950)

Corylus avellana Hasselnød. Busk, op til 10 m, oftest mangestammet. Marts-
april. Næringsrig bund i lyse skove, skovbryn, krat og hegn. Almindelig dog sjæl-
den i Vestjylland (Hansen 1993)

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)

Identificerede 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)

Calluna vulgaris (L.) Hull. Hedelyng. 20-60 cm, blomstrer august-september. 
Flerårig. Heder, klitheder, hedemoser, tørre dele af højmoser. (Hansen 1993)

Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), gennem-
snitlig 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 vårsædmarker. 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. Udpræ-
get 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 blom-
sterskaft, omkring 1.500 frø pr. plante, dog 15.000 på en stor plante. Blomstrer 
maj-juni, frømodning august-oktober. Flerårig. Overdrev, skrænter, marker, ved-
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varende græsmarker og ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993)

Polygonum aviculare L. Vej Pileurt. 10-75 cm (10-60 cm) lavtvoksende med 
lange stængler, omkring 125-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-
oktober. Typisk sommerannuel. Fortrinsvis lerede jorder, hyppigst i åbne vinter-
sædmarker 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. Fin-
des oftest på kalkholdige kyststrækninger. (Hansen 1993)

Rumex acetosella L. Rødknæ. 15-30 cm høj, omkring 1.000 frø pr. plante. Fler-
årig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrøder på magre 
kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder. Grå klit, strandoverdrev, san-
dede 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 vinteren og kan kun 
overleve meget milde vintre. Kan optræde uhyre talrigt i vårsædmarker, især på 
lette kalktrængende jorder. Værdsat i stubmark som foder til fårene. Agerjord, 
især næringsfattig bund. (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 la-
pathifolium. Agerjord, ofte vandlidende, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Han-
sen 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 som-
merannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden, især i lave noget vand-
lidende marker, hvor den kan forekomme meget talrigt, kan også forekomme i 
vintersæden. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993)

Usikker bestemmelse
Bromus/Avena. Hejre/havre

Carex/Scirpus. Star/kogleaks

Cf. Echinocloa/Setaria. Cf. hanespore/hirse 
Galium cf. palustre. Snerre cf. Kærsnerre. 15-30 cm. Blomstrer juni-august. Enge, 
sumpe, grøfter, vandhuller. Knold/knopskydende. (Hansen 1993)

Galium/Brassica. Snerre/kål

Cf. Linum catharticum L. Vild Hør. 5-25 cm, blomstrer juni-august. Sommer- 
og vinterannuel. Skrænter, overdrev, kær, vejkanter, kridtgrave. (Hansen 1993) 

Polygonum/fallopia. Pileurt
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Stellaria cf.  media (L.) Mill. Fladstjerne cf. Alm. Fuglegræs. 5-30 cm (5-20 cm) 
lange nedliggende 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. Ager-
jord, haver, tanglinier. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993)

Stellaria/Cerastium. Fladstjerne/hønsetarm

Cf. urtica. Cf. nælde
Planter identificeret til slægt eller familie

Carex sp. Star sp.

Caryopfyllaceae. Nellikefamilien

Chenopodium sp. Gåsefod sp.

Galium sp. Snerre sp.

Poaceae sp. Græsser sp.

Potentilla sp. Potentil sp.

Ranunculus sp. Ranunkel sp.

Rumex sp. Syrefamilien sp

Stellaria sp. Fladstjerne sp.
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EGNET TIL ANTAL
X-NR ANALYSE ? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER
1 Nej 1-10 0 XXXXX Hvede, Store trækulsstykker
2 Nej ca. 2 0 XXXX Hvede, Store trækulsstykker
3 Nej ca. 3 ca. 2 XXXXX Hvede
4 Nej ca. 5 ca. 5 XXXXX Hør, Hvede, Pileurt
5 Nej ca. 2 ca. 2 XXXXX (Keramik) Hvede, Pileurt, Store trækulsstykker
6 Nej 5-10 0 XXXXX (Flint) Hvede, Store trækulsstykker
7 Nej ca. 15 0 XXXXX Hvede, Byg (avnklædt), Store trækulsstykker
8 Nej ca. 5 0 XXXX
9 Evt ca. 50 ca. 2 XXXXX Hvede, Byg (avnklædt), Pileurt, Store trækulsstykker
10 Nej ca. 10 0 XXXXX Byg, Store trækulsstykker
12 Nej 4 0 XXX Hvede
13 Nej 0 0 XXXXX
17 Ja >75 0 XXXXX Hvede, Byg (avnklædt), Store trækulsstykker
18 Nej ca. 20 0 XXXXX Hvede, Byg (avnklædt), Store trækulsstykker
19 Ja >75 XXXXX (Keramik) Byg (avnklædt), Hvede
20 Nej ca. 25 ca. 5 XXXXX Hvede, Pileurt, Brændt ler
21 Evt ca. 40 XXXXX Byg (avnklædt), Pileurt, Store trækulsstykker
22 Nej 3 0 XXXX Byg (avnklædt), Hvede, Store trækulsstykker
23 Nej ca. 8 0 XXXXX Hvede, Byg (avnklædt), Store trækulsstykker
24 Nej ca. 5 ca. 5 XXXXX Hvede, Byg (avnklædt), Gåsefod, Store trækulsstykker
25 Ja 200-300 0 XXXXX Hvede, Store trækulsstykker
26 Nej ca. 10 ca. 5 XXXXX Byg, Store trækulsstykker
27 Nej ca. 5 ca. 5 XXXXX Snerle-Pileurt
28 Evt >40 0 XXXXX (Keramik) Hvede, Byg, Store trækulsstykker
30 Nej ca. 15 0 XXXXX Store trækulsstykker
31 Nej ca. 11 0 XXXX Byg, Hvede
32 Ja >75 ca. 25 XXXXX Byg (avnklædt), Hvede, Havre, Pileurt, Hasselnød, Snerre, 

Store trækulsstykker
33 Nej ca. 20 XXXXX (Flint) Hvede
34 Evt ca. 50 0 XXXXX Hvede, Byg, Store trækulsstykker
35 Nej ca. 10 ca. 6 XXXXX Byg, Store trækulsstykker
36 Nej >10 0 XXXXX Byg (avnklædt), Store trækulsstykker
37 Evt >50 >10 XXXXX Byg, Hvede
38 Ja >100 >100 XXXXX Byg (avnklædt), Snerre, cf. Lancet-Vejbred, Snerle-Pileurt, 

Pileurt
39 Nej ca. 10 0 XXXXX Byg (avnklædt), Hvede
40 Nej >15 >5 XXXXX (Brændt knogle) Byg, Pileurt, Store trækulsstykker
41 Nej 0 0 XX
42 Nej 0 0 XXX
43 Nej 1 0 XXXX Byg
44 Nej 1 1 XXXXX (Brændt ler) Byg, Ager-Ranunkel?
45 Nej ca. 10 0 XX Hvede, Byg (avnklædt)
50 Nej ca. 10 0 XXX Byg (avnklædt), Hvede
51 Nej ca. 3 0 XXXX Hvede
52 Nej ca. 20 ca. 4 XXXXX (Rund sten) Byg, Hvede, Pileurt

Tabel 1. Angivelse af mængder af kornkerner og ukrudtsfrø er skøn og skal ikke tages som eksakte tal. Trækul er vurderet subjek-
tivt ud fra normalmængder i arkæobotaniske prøver. ”X”= mindste mængde trækul og ”XXXXX”= største mængde. Angivelser i 
parentes markerer fund i floteringsresten
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EGNET TIL ANTAL
X-NR ANALYSE ? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER
53 Nej 0 ca. 1 XXX
55 Nej XXX (Keramik)
56 Nej 0 0 XXX Meget sand
57 Nej 0 0 XXXX Hasselnød, Kviste
58 Nej 1 0 XXX (Flint) Hvede
59 Nej 1 1 XXXX Byg
60 Nej 0 0 XXXXX Store trækulsstykker
61 Nej 1 0 XXXX
62 Nej 1f 0 XX
63 Nej ca. 2 ca. 2 XXXX Gåsefod
64 Nej 0 0 XXX (Keramik)
65 Nej 0 0 XXXX
66 Nej 0 0 XXXX (Keramik) Store trækulsstykker
67 Nej ca. 3 0 XXXX Byg
68 Ja >300 ca. 25 XXXXX (Flint) Hvede, Byg, Havre, Store trækulsstykker
69 Ja meget 0 XXXXX Byg (avnklædt), Hvede, Store trækulsstykker
70 Nej 0 0 XX Meget sand
71 Evt 30-50 0 XXX Hvede, Byg, Havre
72 Nej >10 >5 XXXXX (Flint) Hasselnød, Snerre
73 Nej ca. 2 ca. 2 XXXXX Byg (avnklædt), Pileurt, Store trækulsstykker
74 Nej 0 ca. 4 XXXXX Pileurt
75 Nej 0 1 XXX Pileurt
76 Nej ca. 30 0 XXXXX Store trækulsstykker
77 Nej ca. 5 0 XXXXX Byg
78 Nej 0 0 XXXX
79 Nej ca. 20 0 XXXXX (Keramik) Byg
80 Ja 50-100 ml 0 XXXXX (Keramik) Byg (avnklædt)
83 Nej 0 0 XXX Mange svampesporer
84 Nej 0 ca. 5 XXXXX Snerre
85 Nej 0 0 XXXX Mange svampesporer
86 Nej ca. 2 ca. 2 XXXXX Snerle-Pileurt
87 Nej ca. 5 ca. 3 XXXXX
88 Nej 0 0 XXX
89 Nej 0 0 XXXX Meget sand
91 Nej 0 0 XXX
93 Nej 0 0 XXX
96 Nej 3 0 XXXX (Flint) Hvede
102 Nej ca. 10 ca. 1 XXX Hvede, Byg, Vikke
103 Nej 1 0 XXX Byg, Store trækulsstykker
104 Nej 0 1? XXXXX Store trækulsstykker
106 Nej XXXXX Store trækulsstykker
107 Nej 0 0 XXXX
109 Nej 0 0 XXXX
110 Nej 0 0 XXXXX Store trækulsstykker
111 Nej ca. 5 0 XXXXX (Flint)

Tabel 1, fortsat
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EGNET TIL ANTAL
X-NR ANALYSE ? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER
112 Nej 0 1 XXX cf. Hasselnød, Kviste
113 Nej ca. 3 ca. 5 XXXXX
114 Nej 0 0 XX
116 Nej 0 0 XXX (Keramik, Brændt ler)
117 Nej 0 0 XXX
118 Nej 0 0 XXXXX (Keramik) Store trækulsstykker
119 Nej 1 0 XXX Byg
120 Nej 0 0 XXX Meget sand
121 Nej 1 0 XX Byg (avnklædt)
122 Nej ca. 2 0 XXXX Byg (avnklædt)
123 Nej 0 0 XXX
124 Nej 1 ca. 2 XXXXX (Keramik, flint) Byg, Pileurt
125 Nej 0 0 XXX
126 Nej ca. 5 ca. 5 XXXX Pileurt, Hasselnød, Plantmaterial dårligt bevarad
127 Nej ca. 1 0 XXX Meget sand
128 Nej 0 ca. 5 XXXX Pileurt, Store trækulsstykker
129 Nej 1 1 XXXX (Keramik) Pileurt, Kviste
130 Nej ca. 3 ca. 2 XXXX cf. Hvede, Vikke
136 Nej 1f 1 XXX Flerårig Knavel?
137 Nej 1 0 XXX Byg (avnklædt)
142 Nej 0 0 XX Kviste
143 Nej 3 1f XXX Byg
145 Nej 3 1 XXXXX Byg (avnklædt)
146 Nej 0 2 XXXXX
147 Nej 0 ca. 3 XXXX Store trækulsstykker
148 Nej 0 0 XXXXX Store trækulsstykker
149 Nej 0 ca. 5 XXXX (Keramik) Pileurt, Stor frø
150 Nej 0 ca. 5 XXXXX Hanekro, Pileurt, Store trækulsstykker
164 Nej ca. 5 0 XXXXX (Rund sten) Store trækulsstykker
165 Nej ca. 5 XXXXX Store trækulsstykker, Kviste
166 Nej >5 0 XXXXX Byg, Store trækulsstykker
167 Nej ca. 2 ca. 10 XXXX Byg, Gåsefod, Pileurt, Store trækulsstykker
168 Nej ca. 7 ca. 5 XXXXX (Flint) Rug, Hvede, Store trækulsstykker
169 Nej >15 ca. 5 XXXXX Byg, Pileurt, Snerle-Pileurt, Store trækulsstykker
170 Nej ca. 5 ca. 5 XXXXX (Flint, Brændt knogle) Pileurt, Store trækulsstykker, kornet 

dårligt bevarad
171 Nej ca. 5 ca. 10 XXXXX Byg, Hvede, Pileurt, Store trækulsstykker
172 Nej ca. 5 ca. 10 XXXXX Pileurt
173 Nej ca. 1 ca. 3 XXXX Korsblomstfrø
174 Nej ca. 20 ca. 40 XXXXX (Brændt ler) Hvede, Byg, Gåsefod, Pileurt
175 Evt ca. 75 ca. 15 XXXXX (Keramik) Hvede, Byg, Kornet dårligt bevarad, Pileurt
179 Nej 1 XX
180 Nej 0 0 XXXX
183 Nej ca. 1 XXXX Pileurt
184 Nej 0 0 XX (Keramik)

Tabel 1, fortsat
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EGNET TIL ANTAL
X-NR ANALYSE ? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER
185 Nej ca. 5 0 XXXXX Byg
186 Nej 1 0 XXX
187 Nej 1 0 XX
188 Nej 2 XXXX (Brændt knogle) Byg (avnklædt)
189 Nej ca. 3 ca. 2 XXX Hvede, cf. Hasselnød
190 Nej ca. 2 ca. 25 XXXXX Hvede, Snerle-Pileurt, Hanekro, Gåsefod, Pileurt
191 Nej 1 XXXX
192 Nej 1 0 XXX Hvede
193 Nej 0 0 XXXXX
194 Nej ca. 5 0 XXXX (Brændt ler)
195 Evt ca. 5 >50 XXXX (Brændt ler) Pileurt, Gåsefod, Hanekro, Spergel, Snerle-Pile-

urt, Hejre?, Forglemmigej?, Rødknæ?
196 Nej ca. 5 0 XXXX (Keramik) Byg
197 Nej ca. 5 ca. 4 XXXXX Byg, Snerre
198 Nej ca. 3 ca. 5 XXXXX Byg, Pileurt, Store trækulsstykker
199 Nej 0 0 XXXX (Keramik) Store trækulsstykker
200 Nej ca. 5 ca. 5 XXXX Hvede, Byg, Snerle-Pileurt
201 Nej ca. 10 0 XXXXX Byg, Hvede, Store trækulsstykker
202 Nej 0 >5 XXXXX Store trækulsstykker
203 Nej ca. 5 >10 XXXX Havre, Byg, Hvede, Pileurt, Lancet-Vejbred
204 Nej ca. 2 ca. 5 XXXXX Hvede, Pileurt, Store trækulsstykker
205 Nej 1 XXXX Kviste
206 Nej 0 0 X
207 Nej 0 0 X
208 Nej X
209 Nej 0 0 XX
210 Nej XXX
211 Nej 0 ca. 2 XXXX (Keramik) Pileurt
212 Nej 2 XXX Pileurt
213 Nej ca. 5 ca. 5 XXXXX Byg (avnklædt), Pileurt, Hanekro
214 Nej ca. 1 ca. 1 XXXX Hvede, Store trækulsstykker
215 Nej ca. 7 ca. 4 XXXXX (Keramik) cf. Hvede, Pileurt
216 Nej ca. 2 ca. 2 XXXXX (Flint, Brændt ler) Snerle-Pileurt, Store kulsstykker
217 Nej ca. 2 ca. 2 XXXXXX Pileurt, Kviste, Store trækulsstykker
218 Nej ca. 2 ca. 2 XXXXX Store trækulsstykker
219 Nej 3 XXXX (Keramik) Hvede
220 Nej XXX (Flint)
221 Nej XXXXX (Keramik) Store trækulsstykker
222 Nej 1 XXX
223 Nej 0 0 XX Meget sand
224 Nej XX
225 Nej 2 XXXX Snerle-Pileurt, Pileurt
226 Nej 3 1 XXXX (Keramik) Pileurt

Tabel 1, fortsat
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EGNET TIL ANTAL
X-NR ANALYSE ? KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER
227 Nej 0 ca. 2 XXXX Pileurt
233 Nej ca. 5 1 XXXX Byg, Hvede
234 Ja >100 <10 XXXXX mest Byg (avnklædt), Hvede, lidt Havre, Pileurt
235 Ja ca. 300 0 XXXXX mest Byg, Hvede, Havre
236 Nej ca. 30 0 XXXX (Keramik) Byg (avnklædt), Hvede, Havre
237 Nej ca. 15 ca. 5 XXXXX Hvede, Byg, Pileurt
238 Ja meget XXXXX Byg (avnklædt), Hvede, Havre, Hasselnød, Store trækulsstyk-

ker
239 Ja >100 XXXXX mest Byg (avnklædt), Havre, Hvede, Store trækulsstykker
240 Evt ca. 50 ca. 10 XXXXX cf. Hvede, Byg (avnklædt), Pileurt
241 Ja meget XXXXX mest Byg (avnklædt), Havre, Hasselnød, Store trækulsstykker
252 Nej 1 1 XXX Draphavre?
253 Nej 0 2 XX
254 Nej 1 0 XXX Byg (avnklædt og naken?)
259 Nej ca. 2 1 XXX (Flint)
261 Evt ca. 75 ca. 7 XXXXX (Keramik, flint) Emmer-/spelthvede, Hvede, Byg (avnklædt), 

Hasselnød, Stort ærteblomstfrø, Pileurt
264 Nej 0 0 XXX
267 Nej 1 0 XXX
271 Nej ca. 5 0 XXXX Hvede
272 Nej ca. 25 ca. 10 XXXX (Keramik) Hvede, Byg, Hør, Vedbend-Ærenpris
273 Nej 0 ca. 3 XXXX Snerre, Enårig Knavel

Tabel 1, fortsat
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Anlæg: K28 K28 K28 K28 Anlæg
X-NR: 238 239 240 241 X-NR
Floteret (ml.) 205 270 120 126 Floteret (ml.)
Avena sativa (kerner) 1 Dyrket havre (kerner)
Avena sativa (avner) 1 Dyrket havre (avner)
Avena sp. (kerner) 51 14 7 48+2f. Havre sp. (kerner)
Avena sp. (avner) 1 1 Havre sp. (avner)
Cf. Avena (kerner). 13 7 3 19 Cf. havre (kerner)
Cf. Camelina sativa 1 Cf. sæddodder 
Cerealia indet. (kerner) 86+156f. 41+45f. 24+35f. 100+396f. Kornkerner, ubestemmelige
Cerealia indet. (avner) 1+3f. Kornavner, ubestemmelige
Hordeum vulgare var. nudum (kerner) 2 4 Nøgenbyg (kerner)
Hordeum vulgare cf. var. nudum (kerner) 1 Byg cf. nøgenbyg (kerner)
Hordeum vulgare var. vulgare (kerner) 102+1 m. spire 70 23 174 Avnklædt byg (kerner)
Hordeum vulgare cf. var. vulgare (kerner) 29 Byg cf. avnklædt byg (kerner)
Hordeum vulgare sp. (kerner) 61 73 41 238 Byg sp. (kerner)
Hordeum sp. (aksled) 7 1 Byg sp. (aksled)
Hordeum sp. (avnbaser) 3 Byg sp. (avnbaser)
Linum usitatissimum 2 Almindelig hør
Triticum aestivum (kerner) 173 8 3 8 Brødhvede (kerner)
Triticum aestivum (aksled) 13 Brødhvede (aksled)
Triticum sp. (kerner) 19 5 3 Hvede sp. (kerner)

Arrhenatherum elatius var. bulbosum 
(rodknold)

1 Knoldet draphavre (rodknold)

Corylus avellana, nøddeskaller 2f. 1f. 1f. Hassel, nøddeskaller

Bromus/Avena 2 Hejre/havre
Calluna vulgaris (stængler) 2f. Hedelyng (stængler)
Carex sp. 3 Star sp.
Cf. Carex 1 Cf. star
Chenopodium sp. 1 Gåsefod sp.
Fallopia convolvulus 2 2 1 Snerlepileurt cf.
Persicaria maculosa/lapathifolia 9 10+4f. 8 10+2f. Bleg-/fersken-pileurt
Plantago lanceolata 1 Lancetvejbred
Poaceae 4 Græsfamilien
Polygonum aviculare 3 1 Vejpileurt 
Rumex acetosella 3 Rødknæ
Rumex sp. 1 Skræppe sp.
Spergula arvensis 3 Almindelig spergel
Stellaria cf. media 2 Fladstjerne cf. almindelig 

fuglegræs
Stellaria sp. 3 Fladstjerne sp.

Ukrudt Indet. 10 14 1 6 Ubestemmeligt ukrudt

Forkullet larve/insekt? 1f. Forkullet larve/insekt?
Forkullede stængler/rødder 40 228 70 8 Forkullede stængler/rødder
Trækul (X-XXXXX) XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Trækul (X-XXXXX)

Tabel 2. Analyseprøver fra K28. Note: ”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. ”f.” markerer fragmenter. 
”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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Anlæg: K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 Anlæg
X-NR: 17 19 21 23 24 25 26 32 33 34 35 X-NR
Floteret (ml.) 71 38 183 52 69 70 98 167 128 253 94 Floteret (ml.)
Avena sp. (kerner) 25+3f. 1 1 Havre sp. (kerner)
Avena cf.fatua (stak) 1 Havre cf. flyvehavre 

(stak)
Cf. Avena (kerner). 5+4f. Cf. havre (kerner)
Camelina sativa 2 Sæddodder
Cf. Camelina sativa 1 Cf. sæddodder 
Cerealia indet. (kerner) 41+22f. 40+54f. 25+3f. 5 2 28+55f. 10 25+16f. 16+21f. 33+3f. 9+3f. Kornkerner, ube-

stemmelige
Hordeum vulgare var. 
nudum (kerner)

36 5 Nøgenbyg (kerner)

Hordeum vulgare cf. 
var. nudum (kerner)

23 3 2 2 2 1 Byg cf. nøgenbyg 
(kerner)

Hordeum vulgare var. 
vulgare (kerner)

10 1 1 3 3 26 2 Avnklædt byg 
(kerner)

Hordeum vulgare cf. 
var. vulgare (kerner)

4 4 2 1 1 Byg cf. avnklædt 
byg (kerner)

Hordeum vulgare sp. 
(kerner)

35 37 30 2 2 22+2f. 2 11 4 Byg sp. (kerner)

Hordeum sp. (aksled) 1 Byg sp. (aksled)
Cf. Hordeum (kerner) 2 Cf. byg (kerner)
Linum usitatissimum 1 2 1 Almindelig hør
Linum cf. 1 Hør cf.
Triticum aestivum 
(kerner)

21 14 4 259 1 3 9 19 4 Brødhvede (kerner)

Triticum aestivum 
(aksled)

1 3 2 Brødhvede (aksled)

Triticum cf. dicoccum 
(kerner)

2 Hvede cf. emmer 
(kerner)

Triticum cf. dicoccum/
spelta (kerner)

2 2 Hvede cf. emmer/
spelt (kerner)

Triticum sp. (kerner) 10 14 4 1 3 108+16f. 1f. 2 3 11+2f. Hvede sp. (kerner)

Corylus avellana,     
nøddeskaller

1f. Hassel, nøddeskaller

Tabel 3. Analyseprøver fra K2. Note: ”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. ”f.” markerer fragmenter. 
”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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Anlæg: K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 Anlæg
X-NR: 17 19 21 23 24 25 26 32 33 34 35 X-NR
Floteret (ml.) 71 38 183 52 69 70 98 167 128 253 94 Floteret (ml.)
Carex sp. 2 1 1 12 1 1 Star sp.
Carex/Scirpus 2 Star/kogleaks
Caryaphyllaceae 5 2 Nellikefamilien
Chenopodium album 4 6 1 Hvidmelet gåsefod
Chenopodium sp. 1 12 50+2f. 2 1 5 Gåsefod sp.
Cf. Echinocloa/Setaria 1 Cf. hanespore/hirse 
Fallopia convolvulus 2 2 6 1 1 Snerlepileurt 
Fallopia convolvulus 
cf.

1 Snerlepileurt cf.

Galium sp. 1 1 9 Snerre sp.
Galium cf. palustre 1 Snerre cf. kærsnerre
Galium/Brassica 1f. Snerre/kål
Cf. Linum catharticum 1 Cf. vild hør 
Persicaria maculosa/
lapathifolia

2 2 2+1f. 3 1 6 234+29f. 3 17+2f. Bleg-/fersken-pileurt

Persicaria maculosa/
lapathifolia cf.

1 1 1 Bleg-/fersken-pileurt 
cf.

Plantago lanceolata 8 1 Lancetvejbred
Poaceae 2 1 1 6 Græsfamilien
Polygonum aviculare 2 Vejpileurt 
Polygonum/Fallopia 2 Pileurt
Potentilla sp. 1 Potentil sp.
Prunella vulgaris 1 Almdelig brunelle
Ranunculus sp. 1 Ranunkel sp.
Rumex acetosella 2 1 Rødknæ
Cf. Rumex acetosella 1 2 Cf. rødknæ 
Rumex sp. 1 Skræppe sp.
Spergula arvensis 2 2 3 24+1f. 1 Almindelig spergel
Stellaria cf. media 1 Fladstjerne cf. 

almindelig fuglegræs
Stellaria/Cerastium 1f. Fladstjerne/

hønsetarm
Cf. Urtica 1 Cf. nælde 
Veronica sp. 1 Ærenpris sp.

Ukrudt Indet. 1 3 1 2 13 1 4 8 Ubestemmeligt 
ukrudt

Forkullede stængler/
rødder

1 1 1 7 2 14 2 9 2 Forkullede stængler/
rødder

Forkullede korn?strå 1 1 10 Forkullede korn?strå
Forkullet knop? 1 Forkullet knop?
Ubrændt knogle 3f. 1f. Ubrændt knogle

Tabel 3, fortsat. Analyseprøver fra K28. Note: ”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. ”f.” markerer fragmen-
ter. ”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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