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MHM 3135 Sejerslev 
(FHM 4296/368)
Arkæobotanisk analyse af korn- og frøprøver fra sen 
vikingetid/tidlig middelalder

Peter Mose Jensen, cand.mag.  

Indledning
Under Morslands Historiske Museums udgravning ved Sejerslev på Mors, 
af Poul Mikkelsen (MHM 3135), udgravedes bl.a. et grubehus fra sen vi-
kingetid samt et tørvevægshus fra omkring overgangen mellem vikingetid og 
tidlig middelalder 1.

I forbindelse med udgravningen blev der udtaget flere jordprøver fra for-
skellige kontekster både fra gulv- og opfyldningslag i grubehuset og fra gulv-
lag samt forskellige kontekster i tørvevægshuset. 

I alt blev der indsendt seks floteringsprøver til Moesgårds Konserverings- 
og Naturvidenskabelige Afdeling til videre analyse.

Prøvebehandling
Jordprøverne var allerede ved modtagelsen på Moesgård Museum floteret 
af Morslands Historiske Museum. Af floteringsoplysningerne fremgår, at 
det floterede materiale er opsamlet i net med maskestørrelser ned til 0,5 
mm. Denne maskestørrelse sikrer, at selv små ukrudtsfrø bliver fanget i 
floteringsnettet.

Den videre materialebehandling blev indledt med et kursorisk gennem-
syn af alle modtagne prøver. Gennemsynet af prøverne fra Sejerslev blev 
foretaget af Ph.d. Peter Hambro Mikkelsen.

Ved det kursoriske gennemsyn foretages en hurtig gennemgang af prø-
verne for at vurdere disses egnethed mht. en videre, egentlig analyse. 

Resultatet af det kursoriske gennemsyn af prøverne fra Sejerslev kan ses 
i tabel 1.

Et par enkelte kommentarer skal knyttes til tolkningen af tabellen. Først 
skal det understreges, at gennemsynet netop er kursorisk, og at angivne 
mængder af kornkerner og ukrudtsfrø i tabellen derfor skal betragtes som 
anslåede mængder og ikke som faktiske tal. For det andet skal det nævnes, 
at trækulsfragmenter, der optrådte i stort tal i floteringsprøverne, ikke er an-
givet som tal, men i stedet er vurderet subjektivt ud fra en skala på 1-5  x´er. 
  1. Sejerslev har SB/Sted-nr. 183.11.04.09  og UTM koordinaterne: 492189/6308849.
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Ét x markerer her en meget lille materialemængde, mens fem x´er markerer 
en meget stor.

Resultatet af det kursoriske gennemsyn
Ud fra det kursoriske prøvegennemsyn kunne det ses, at floteringsprøverne 
fra Sejerslev generelt set indeholdt store mængder kornkerner af både byg, 
rug, havre og hvede udover et stort antal ukrudtsfrø. Endelig kunne der ud-
over trækul i varierende mængder erkendes en del forkullede plantestængler 
bl.a. fra lyng og korn.

På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev det besluttet at lave en 
egentlig analyse af lokalitetens floteringsprøver.

I alt blev fire prøver udvalgt og analyseret på Moesgård af cand.mag. 
Peter Mose Jensen. 

Resultatet heraf kan ses i tabel 2:
I tabellen anvendes visse betegnelser, der kræver en nærmere beskrivel-

se. 
For det første anvendes både forkortelserne ”sp.” og ”cf.” i tabellen i 

forbindelse med plantenavnene. ”Sp.” markerer her, at pågældende plante 
kunne bestemmes til slægt men ikke nærmere til art, mens ”cf.” viser, at 
planten sandsynligvis men ikke med fuldstændig sikkerhed tilhører pågæl-
dende art. Visse plantenavne kan også være angivet i tabellen adskilt af skrå-
streg ”/”, hvilket viser, at der er flere tolkningsmuligheder for planteresten.

Generelt var planteresterne i prøverne forkullede, men undertiden op-
trådte der uforkullede ukrudtsfrø, der havde et slidt udseende. Pga. det 
”gamle” udseende blev disse frø opfattet som sandsynlige fortidige og blev 
derfor medtaget i tabel 2. De uforkullede planterester er opgivet i tabel 2 
med et ”u” i parentes, anført efter plantenavnet.

Gennemgang af de analyserede prøver
I de følgende afsnit skal de analyserede prøver gennemgås systematisk for-
delt på anlæg.

Grubehuset
De to analyserede floteringsprøver X200 og X211 blev udtaget fra gru-

behuset (se fig. 1), der i sin helhed er dateret til sen vikingetid. Her er X211 
udtaget fra selve gulvlaget i grubehuset, mens X200 er udtaget fra en aske-
plet i toppen af grubehusets opfyldslag. X200 må således være yngre end 
grubehusets brugsperiode. 
De to prøver skal herefter gennemgås hver for sig.

Grubehusgulvlaget (X211)
Floteringsprøven fra gulvlaget i grubehuset bestod, som det fremgår af tabel 
2, hovedsageligt af kornkerner og andre rester fra forskellige dyrkede arter 
og kun i mindre grad af ukrudtsfrø. 

Af dyrkede arter forekom der både rug (Secale cereale), byg (Hordeum 
vulgare sp.) i form af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) samt 
havre (Avena sp.) i nogenlunde ligelige mængder. Desuden optrådte korn 
også i form af enkelte aksled fra byg og/eller rug. Vedrørende havren kunne 
det ikke erkendes, om det drejede sig om dyrket havre (Avena sativa) eller 
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ukrudtsarten flyvehavre (Avena fatua), da en nærmere bestemmelse af havre 
kræver, at påhæftningsstedet, hvor havreavnen sidder fast på blomsterstil-
ken er bevaret. 

Blandt ukrudtsfrøene optræder frø fra star (Carex sp.) hyppigst. Star er 
en halvgræs. De forskellige star-arter forekommer normalt under variable 
økologiske forhold i naturen, men de fleste foretrækker dog fugtige, åbne 
områder (Hansen 1993). Ud over star fandtes der også få frø fra mere typisk 
markukrudt. Til denne gruppe hører bleg-/fersken-pileurt (Persicaria mer-
culosa/lapathifolium) og hvidmelet gåsefod (Chenopodium album) samt f.eks. 
vejpileurt (Polygonum aviculare).

Prøve X211 afspejler efter al sandsynlighed en sammenblanding af for-
skellige aktiviteter, der har foregået i huset.

De få markukrudtsfrø og aksdele i prøven i forhold til mængden af korn-
kerner tyder på, at en stor del af plantematerialet afspejler tærsket og renset 
korn af forskellig slags, der på den ene eller anden måde er blevet forkullet. 
Grunden til kornets optræden på gulvet i grubehuset kan man kun gætte 
på. De mest oplagte tolkningsforslag er, at kornet enten er forkullet i for-
bindelse med madtilberedning eller kornbehandling i grubehuset, eller fordi 
rester af oplagret korn, der har stået opmagasineret i grubehuset, på én eller 
anden måde er blevet udsat for varme/ild. 

At starfrøene har hørt til kornet som markukrudt kan selvfølgelig ikke 
ganske udelukkes, men den mest naturlige tolkning er dog, at disse frø er 

Fig. 1. Oversigtsplan over grubehuset.
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kommet til stedet sammen med materiale fra fugtige åbne områder. Dette 
kan f.eks. være rester at brændsel, gulvstrøelse, tagdækningsmateriale, dy-
regødning osv.

Askepletten (X200)
Prøve X200 fra askepletten indeholder ligesom X211 en blanding af hoved-
sageligt dyrkede arter og markukrudt, men adskiller sig derudover fra X211 
på flere punkter. 

Af dyrkede arter fandtes der rug og havre i prøven tilsyneladende i no-
genlunde ligelige mængder. Lige som det var tilfældet ved prøve X200 be-
skrevet ovenfor, kunne det ikke afgøres, om havren var dyrket havre eller 
flyvehavre.

Overvejende optrådte kornet i form af kerner, men der forekom dog også 
en del aksled fra rug samt avner fra havre. Endelig fandtes der en smule 
sandsynlige kornstråfragmenter i prøven.

Af repræsenterede ukrudtsarter kan især nævnes spergel (Spergula arven-
sis), men også rødknæ (Rumex acetosella), hvidmelet gåsefod og bleg-/fer-
sken-pileurt optrådte i nogen mængde. Alle nævnte arter optræder især på 
forstyrret jord som f.eks. på marker. Spergel og rødknæ foretrækker desuden 
især sandet og næringsfattig grund. Hvis man antager, at frøene fra spergel 
og rødknæ er markukrudt, er det således muligt, at de repræsenterede af-
grøder i askepletten har været dyrket på forholdsvis sandet jord. En sådan 
tolkning må dog tages med forbehold. For det første er denne tolkning jo 
baseret på en enkelt prøve fra en muligvis meget forstyrret kontekst. For 
det andet viser en del forkullede lyngstængler af hedelyng (Calluna vulgaris) 
i prøven, at der også er repræsenteret materiale fra lyngområder heri, og 
det må betragtes som en mulighed, at de fundne frø af spergel og rødknæ i 
stedet har vokset sammen med lyngen og er kommet i prøven sammen med 
denne art. Lyngen kan muligvis sammen med trækullet i prøven repræsen-
tere rester af brændselsmateriale, men andre tolkningsmuligheder kan også 
tænkes.

Opsummerende repræsenterer prøven fra askepletten sandsynligvis for-
skelligt materiale, der på den ene eller anden måde er blevet forkullet, sam-
menblandet og deponeret i toppen af grubehuset formodentlig i form af 
affald.

At der fandtes forholdsvis mange aksdele ud over stråfragmenter fra både 
rug og havre men stadig flere kornkerner end strå og aksdele tyder på, at 
kornet i prøven var tærsket men ellers urenset. Alternativt kan kornet i prø-
ven repræsentere både renset korn og tærskeaffald, der er blevet sammen-
blandet enten før eller i forbindelse med deponeringen, og som samtidig er 
blevet sammenblandet med bl.a. forkullet lyng samt enkelte trækulsstykker 
i askepletten. 

Tørvevægshuset
De to prøver X187 og X196 er udtaget fra tørvevægshuset fra henholdvis et 
gulvlag og et anlæg i nærheden af det østligste af to ildsteder (se fig. 2). De 
to prøver skal i følgende afsnit gennemgås systematisk.

Anlægget ved ildstedet (X196)
Denne prøve er udtaget fra et jordlag i en forsænkning (E) umiddelbart 
nord for ildstedet (se fig. 2). Ligesom ved de øvrige prøver fra lokaliteten 
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optræder der overvejende korn men også frø fra ukrudt i prøven.
Korn fandtes i prøven både i form af kornkerner og aksdele. Blandt kor-

net optrådte der nærmere bestemt kerner fra både rug, avnklædt byg og 
havre i rimelig høje og nogenlunde ens mængder. Herudover fandtes der 
også enkelte kerner fra brødhvede (Triticum aestivum). 

Gruppen af aksdele i prøven bestod af aksled fra rug og sandsynligvis også 
byg samt blomsterstilke fra havre. Ud fra blomsterstilkene kunne havren 
nærmere bestemmes som dyrket havre.

Ukrudt, der forekom i nogen mængde i prøven, bestod sandsynligvis af re-
ster af det ukrudt, der har stået sammen med kornet på marken. Af ukrudts-
arter kan især nævnes hvidmelet gåsefod, bleg-/fersken-pileurt, rødknæ og 
almindelig spergel. Da der også fandtes enkelte forkullede lyngstængler i 
prøven, må det dog, ligesom det var tilfældet ved prøve X200 i grubehuset 
beskrevet ovenfor, ses som en mulighed, at især spergel og rødknæ kan have 
stået sammen med lyngen oprindelig, og være kommet i forsænkningen 
sammen med stænglerne fra denne art. 

Gulvlaget (X187)
Fra et gulvlag på et lergulv i tørvevægshuset umiddelbart vest for forsænk-
ning E, der er beskrevet ovenfor, kommer prøve X187. Prøveindholdet i 
prøve X187 ligner indholdet i X196 meget. Både rug, byg og dyrket havre 
findes i prøven i nogen mængde i form af kerner, aksdele og enkelte strå-
fragmenter. Dog er aksdelene knap så fremtrædende i X187 som i X196. 
Af øvrige dyrkede arter fandtes der ligesom i X196 enkelte kerner fra brød-
hvede i prøven. Ukrudtssammensætningen i prøven er også stort set den 
samme som i X196 med hvidmelet gåsefod, almindelig spergel og bleg-/fer-
sken-pileurt som hyppigst forekommende arter. 

Forkullede lyngstængler var ret fremtrædende i X187 og viser, at lyng har 
været indsamlet og anvendt i huset.

Tolkning af prøverne fra tørvevægshuset
Som ovenfor beskrevet ligner de to undersøgte prøver fra tørvevægshuset 
hinanden meget på prøvesammensætningen. Da både gulvlag og forsænk-
ning er relativt åbne fundmæssige kontekster, er den mest sandsynlige tolk-

Fig. 2. Oversigtsplan over tørvevægshuset.
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ning af de to prøver, at de begge afspejler en række af de mange forskellig-
artede fundsituationer, der har fundet sted i huset, og som så har efterladt 
sig forkullede spor på gulv og i forsænkning. Man kan dog ikke ganske ude-
lukke, at X196 alternativt kan repræsentere affald, der har været deponeret 
i forsænkningen.

Prøverne består efter al sandsynlighed hovedsageligt enten af tærsket men 
urenset korn eller en sammenblanding af renset korn og tærskerest, hvilket 
kan ses ved den store mængde af både kornkerner og aksdele samt ukrudts-
frø. Modsat situationen i grubehuset, hvor prøven mere afspejler det rene 
korn, tyder prøverne fra tørvevægshuset altså på, at man har arbejdet med 
halvvejs rensede afgrøder, som man måske har opbevaret i huset i nærheden 
af ildstedet eller renset på stedet. Hillman (1981, 1984) fortæller således, 
hvordan den daglige rensning af afgrøderne i etnografiske sammenhænge 
ofte sker ved ildstedet umiddelbart inden madlavning.

Ud over kornet i prøven fandtes også en del rester af lyng og trækul. 
Det vil her være naturligt at tolke både lyngstængler og trækul som rester 
af brændselsmateriale, der har været anvendt i huset, og som så er blevet 
spredt fra ildstedet og ud over gulvet.

Afslutning
I yngre jernalder opstod en agerbrugsform, der efter al sandsynlighed var 
baseret på sommerdyrkning af avnklædt byg og vinterdyrkning af rug i et 
sædskiftesystem (Mikkelsen 2003). At byggen var sommerdyrket og rugen 
vinterdyrket ses især på forskelle i ukrudtssammensætningerne mellem de 
to arter i de analyserede kornfund, og den arkæologiske erkendelse af som-
mer- og vinterdyrkning kræver derfor rene fund, hvor de to arter optræ-
der adskilte (se f.eks. Mikkelsen 2003, Jensen & Mikkelsen 2007). Med 
en sammenblanding af forskellige afgrøder som i prøverne ved Sejerslev 
kan man altså ikke nærmere udskille dyrkningsformen, idet de forskellige 
ukrudtsarter også vil være sammenblandede. Denne agerbrugsform eksi-
sterer imidlertid også som fast dyrkningsform ind i historisk tid, og det er 
derfor efter al sandsynlighed denne måde, man også har dyrket de to arter 
på ved Sejerslev. 

Havre blev også dyrket i perioden. Denne kornsort er dog normalt for-
holdsvis sjælden i forhold til byg og rug i yngre jernalder, men bliver grad-
vist mere almindelig hen mod historisk tid. Da havre i forhold til byg og 
rug klarer sig forholdsvist godt på dårligere jorder, har den ofte i historisk 
tid været anvendt som sidst dyrkede art i sædskiftet, inden marken blev lagt 
brak (Mikkelsen 2007).

Det er meget muligt, at havren fra Sejerslev har været anvendt på denne 
måde i sædskiftet i forhold til byggen og rugen fra lokaliteten. 

De analyserede prøver fra Sejerslev er udtaget fra forholdsvis åbne kon-
tekster (affaldslag og husgulve) og afspejler derfor en række forskellige 
kontekster, der er blevet blandet sammen i de enkelte prøver formodentlig 
gennem lang tid, hvilket mængden af forskellige afgrødetyper, ukrudtsarter, 
trækul og forkullede lyngstængler i hver prøve viser. 

På trods af de sammensatte prøver kan der dog erkendes flere forskelle 
mellem prøverne fra de to undersøgte huse, der viser, at henholdsvis gru-
behuset og tørvevægshuset sandsynligvis har udfyldt forskellige funktioner 
mht. omgangen med korn. Plantematerialet fra grubehusgulvet afspejler så-
ledes i højere grad end tørvevægshuset, at det var det rene korn, der blev 
bearbejdet eller opbevaret her, mens man i tørvevægshuset i nærheden af 



7

ildstedet har arbejdet med det tærskede, urensede korn og evt. også har 
haft tærskerest liggende. Muligvis er det her, at man har arbejdet med den 
endelige rensning af afgrøderne i forbindelse med klargøring af kornet til 
madlavning. Selv med relativt få analyserede prøver kan de arkæobotani-
ske analyser fra Sejerslev altså stadig være med til at belyse forskelle i de 
funktionsmæssige betydninger af to forskellige hustyper på en lokalitet fra 
omkring overgangen til middelalderen på Mors.
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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)

Hordeum vulgare var. vulgare L. Avneklædt Byg. 50-100 cm høj. Højden 
kan have ændret sig på grund af avling. (Hansen 1993)

Secale cereale L. Almindelig Rug. Højde 50-150 cm. Højden har ændret 
sig på grund af avling, se f.eks. Tvengsberg 1995. (Hansen 1993)

Triticum aestivum L. Brødhvede.  Højde 90-120 cm. (Hansen 1993)

Identificerede planter
Agrostemma githago L. Klinte. 30-90 cm høj (40-80 cm), omkring 200 

frø pr. plante. Blomstring og frømodning juni-august. Hovedsagelig vin-
terannuel, findes i visse egne af Jylland i vårsæd. Tidligere en meget frygtet 
ukrudtsplante i vintersæden. Må ikke bruges til opfodring, da planten er 
meget giftig. Klinte stiller større fordringer til jordens kvalitet end rugen, og 
i dårlig, sandet, fugtig jord trives den ikke. Agerjord, ruderater. Medtaget 
fordi Klinte har været anvendt som indikator for vinterannuelle afgrøder. 
(Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)

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

Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), 
gennemsnitlig omkring 3.100 frø pr. plante (20.000 frø), dog frodige ek-
semplarer 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 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 officinalis 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)
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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)

Poa annua L. Enårig Rapgræs. 5-20 cm høj. Blomstring og frømodning 
foregår hele sommeren og det meste af vinteren. Kan optræde meget ond-
artet i vintersædmarker. Næsthyppigste ukrudtsart i Danmark. Agerjord, 
vejkanter, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Jessen & Lind 1922, 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 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)

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. Agerjord, især næringsfattig bund. (Frederiksen et al. 1950, 
Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)

Svært adskillelige planter
Persicaria merculosa 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. (Frederik-
sen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)

og
Persicaria lapathifolium 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
Artemisia cf. Bynke/Malurt cf.
Bromus cf. Hejre cf.
Cerastium cf. Hønsetarm.
Fabaceae cf. Ærteblomstfamilien cf.
Geranium cf. Storkenæb cf.
Melandrium cf. Pragtstjerne cf.
Polygonum cf. Pileurt cf.
Potamogeton cf. Vandaks cf.
Silene cf. Limurt cf.
Stellaria cf. Fladstjerne cf.
Trifolium cf. Kløver cf.

Planter identificeret til slægt eller familie
Anthemis sp. Gåsefod
Asteraceae. Kurvblomstfamilien
Atriplex sp. Mælde sp.
Avena sp. Havre sp.
Bromus sp. Hejre sp.
Carex sp. Star sp.
Caryopfyllaceae. Nellikefamilien
Fabaceae. Ærteblomstfamilien.
Galeopsis sp. Hanekro sp.
Galium  sp. Snerre sp.
Luzula sp. Frytle
Poaceae. Græsser sp.
Polygonum sp. Pileurt sp.
Rumex sp. Syrefamilien sp
Silene sp. Limurt sp.
Stellaria sp. Fladstjerne sp.
Trifolium sp. Kløver sp.
Viola sp. Viol sp.

Litteraturliste
Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbe-

kæmpelse. Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. København.
Hansen, K. 1993: Dansk feltflora. 1. udgave, 6. oplag. København.
Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Konge-

lige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidensk. og mathem. 
Afd., 8 Række, VIII. København.

Melander, B. 1998: Beskrivelse af ukrudtsplanterne. I: Ukrudtsbekæmpelse 
i landbruget. Forskningscenter Flakkebjerg. Afdeling for Plantebeskyttelse. 
3. udgave, pp 41-190.

Tvengsberg, P.M. 1995: Rye and swidden cultivation tillage without tools. 
Tools  & Tillage.  Vol. VII: 4, s. 131-146.
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Tabel 1. Den kursoriske gennemgang af floteringsprøverne.

X-NR Sigte, mm Ml ANALYSE ? KORN FRØ TRÆKUL

112 0,5 22 ja 500 500 x

112 2 10 ja 150 x

114 0,5 25 ja 100 200 x

114 2 17 ja 200 x

187 0,5 20 ja 500 500 x

187 2 10 ja 200 x

196 0,5 55 ja 1000 200 x

196 2 40 ja 1000 xx

200 0,5 50 ja 500 1000 x

200 2 60 ja 1000 200 x

200 2 5

211 0,5 20 ja 200 1000 x

211 2 15 ja 200 x

211 8 2
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X NR X187 X196 X200 X211 X-NR

Gennemset prøvestørrelse (ml) 30 98 111 32 Gennemset prøvestørrelse (ml)

Avena sativa, blomsterstilke 2 29 Dyrket havre, blomsterstilke

Avena sp. blomsterstilke 3 Havre sp. blomsterstilke 

Avena sp. kerner 37 26 54 17 Havre sp. kerner

Avena sp. Avner 16 1 Havre sp. Avner

Cf. Avena. Kerner 14 32 26 11 Cf. havre. Kerner 

Hordeum vulgare vulgare. Kerner 22 49 22 Avnklædt byg. Kerner

Hordeum sp. Kerner 11+2f. 7 9 Byg sp. Kerner

Cf. Hordeum. Aksled 1~1 13~16 2~2 Cf. byg, Aksled

Secale cereale. Kerner 23 52 90 25 Secale cereale. Kerner

Secale cereale. Aksled 12~13 53~62 47~53 Secale cerale. Aksled

Cf. Secale cereale. Kerner 1 19 Cf. Secale cereale. Kerner

Hordeum/Secale. Aksled 9~9 181~186 44~44 2~2 Hordeum/Secale. Aksled 

Triticum aestivum 5 3 Brødhvede

Cf. Triticum aestivum 3 Cf. brødhvede

Cf. Triticum 1 Cf. hvede

Cerealia indet. Kerner 89+105f. 199+199f. 224+967f. 105+60f. Korn indet. Kerner

Cerealia indet. Strå 6f. Korn indet. Strå

Cerealia indet. Rødder 1 Korn indet. Rødder

Agrostemma githago 1 1f. Klinte

Cf. Artemisia 1 Cf. bynke/malurt

Atriplex sp. (u) 1 1 1 2 Mælde sp. (u)

Bromus sp. 1 Hejre sp.

Cf. Bromus 1 Cf.hejre 

Calluna vulgaris. Forkullede stængler 68f. 5f. 34f. Hedelyng, forkullede stængler

Camelina sativa 1 Sæddodder

Carex sp. 17 5 70 Star sp.

Caryophyllaceae 1 Nellikefamilien

Chenopodium album (u) 11+1f. 36 10+1f. 29 Hvidmelet gåsefod (u)

Chenopodium cf. album (u) 34f. 57+30f. 10+2f. 35+1f. Gåsefod cf. hvidmelet gåsefod (u)

Chenopodium/Atriplex 1 Chenopodium/Atriplex

Fabaceae 1+2f. 1+2f. Ærteblomsfamilien

Cf. Fabaceae 1 Cf. ærteblomstfamilien 

Fallopia convolvulus 1 1 8 Snerlepileurt

Cf. Fallopia convolvulus 1 Cf. snerlepileurt

Fumaria officinalis (u) 1 Læge jordrøg (u)

Galeopsis sp. 1 Hanekro sp.

Galium sp. 2 Snerre sp.

Luzula sp. 1 1 1 Frytle sp.



13

X-NR X187 X196 X200 X211 X-NR

Persicaria merculosa/lapathifolium 12+2f. 12+8f. 10+7f. 14 Bleg-/fersken-pileurt

Plantago lanceolata 4 4 Lancetbladet vejbred

Cf. Potamogeton 2 Cf. vandaks

Cf. plantago lanceolata 1 1 Cf. lancetbladet vejbred

Poa annua 1 Énårig rapgræs

Poaceae 3 1 11 Græsfamilien

Polygonum aviculare 4 Vejpileurt

Cf. Polygonum 3 2 Cf. pileurt 

Rumex acetosella 22 13 3 Almindelig rødknæ

Rumex acetosella 1 Cf. almindelig rødknæ

Rumex sp. 6 1 2 Skræppe sp.

Silene/Melandrium 1 Limurt/Pragtstjerne

Spergula arvensis 14 10 167+8f. Almindelig spergel

Stellaria sp. 1 Hønsetarm sp.

Stellaria/Cerastium 1 Fladstjerne/Hønsetarm

Trifolium/Geranium 1 Kløver/Storkenæb

Viola sp. 1 Viol sp.

Indet 31 27 1 54 Ubestemt

Trækul XXX XXX XX XX Trækul

Amorft forkullet organisk materiale 7 1 15 Amorft forkullet organisk materiale

Forkullet gødning ? med indlejret strå 
og korn

5f. Forkullet gødning ? med indlejret 
strå og korn

Forkullede rødder (muligvis lyng og 
korn)

31 Forkullede rødder (mulig lyng og 
korn)

Forkullede stråfragmenter XX XX XX X Forkullede stråfragmenter

Forkullede knopper 2 Forkullede knopper

Fokullede plantestængler XXX XXX Forkullede plantestængler

Tabel 2. De analyserede floteringsprøver
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