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Indledning
Udgravningen af OKM 1921, Brokbjerggård skete i forbindelse med etableringen af en ny rute af en motortraﬁkvej (Rute 21). Gravningen forløb fra
december 2011 til marts 2012 og blev foretaget af Odsherreds Kulturhistoriske Museum, nu Museum Vestsjælland1.
Selve udgravningen dækkede 3800 m2, som var placeret på et lille, hævet
plateau med omkringliggende vådbundsområder blandt andet med udsigt
til Trundholm Mose.
Den udgravede lokalitet bestod af to huse samt ﬂere affaldsgruber og
kogestensgruber. Hus 1, som behandles i denne analyse, består af seks sæt
tagbærende stolper.
Den arkæologiske datering af huset er førromersk jernalder.
Der blev taget ﬂere jordprøver på udgravningen, som efterfølgende blev ﬂoteret på Sorø Museum. 11 prøver blev sendt til Afdeling for Konservering og
Naturvidenskab på Moesgaard Museum til henholdsvis kursorisk gennemsyn
og senere, efter ansøgning og godkendelse, til en arkæobotanisk analyse.

Prøvebehandling
Jordprøver bliver ved modtagelse tørret og derefter bearbejdet i et ﬂoteringsanlæg. Dette fyldes med vand igennem dyser nederst på en skråtstillet
sliske. Jordprøven hældes heri.
Når prøven bliver opløst af vandet, frigøres elementer fra jorden, der er
lettere end vand. Det kan være forkullede planterester, som ﬂyder ud over
den øverste ende af slisken og fanges i et stofnet med maskestørrelse på
cirka 0,25 mm. Denne ﬂoteringsprøve hænges til tørre i nettet og sendes til
kursorisk gennemsyn. Tilbage i ﬂoteringsanlægget ligger den tunge del af
prøven, der soldes i 1 mm net og derefter tørres og gemmes separat.
Brokbjerggård er udgravet ved udgravningsleder Arne Hedegaard Andersen og daglig leder,
arkæolog Lea Hillebrenner Pind. Lokaliteten er placeret i Vig sogn, under ejerlav Ll. Egebjerg Vig,
matr. nr. 4a, Odsherreds Kommune, Region Sjælland. Den har Sted/SB-nr: 0304412-415 UTM:
661.927/6.194.347, Zone 32
1

1

Figur 1. Oversigt over arternes fordeling i Hus 1 ved Brokbjerggård

2

Det kursoriske gennemsyn
Det kursoriske gennemsyn af ﬂoteringsprøverne fra Brokbjerggård viste, at
enkelte af prøverne indeholdt meget korn, særligt JP-nr. 20 var rig på forkullede kornkerner.
På baggrund af det høje indhold af kornkerner i Hus 1 blev det besluttet,
at der skulle gennemføres en arkæobotanisk analyse på prøverne herfra for
at lave en funktionsanalyse af huset, samt belyse afgrødevalget på lokaliteten.
Analysen blev foretaget af BA. Louise Bjerre Petersen under supervision
af cand. mag. Peter Mose Jensen og mag. art. Marianne Høyem Andreasen.
Arbejdet foregik under mikroskop med forstørrelser på op til ca. 40 gange.

Hus 1
Hus 1 ligger orienteret øst-vest og er et treskibet langhus med seks sæt tagbærende stolper. Derudover er et vægforløb bevaret i den vestlige ende af
huset (Fig. 1).
Inden for de tagbærende stolper måler huset 16,5 meter i længden, imellem de respektive sæt af tagbærende stolper er bredden 2,4-2,7 meter, hvorimod vægforløbet giver huset en bredde på 6,1 meter.
Huset er arkæologisk blevet tolket som en brandtomt, fordi der under udgravningen blev fundet store mængder trækul samt både brændt lerklining
og ler i stolpesporene i de tagbærende stolper.
Analysen blev foretaget på syv af de 11 jordprøver fra seks tagbærende
stolper fra Hus 1 og en grube med tilknytning til huset. Resultaterne af
analysen fremgår af tabel 2.

Arkæobotanisk tolkning af huset ved Brokbjerggård.
Fordi huset rent arkæologisk tolkes som en brandtomt, giver det en afspejling af nogle af de makrofossiler, der fandtes i huset og deres placering
på tidspunktet for nedbrændingen. Fordelingen af
makrofossilerne i forhold til oversigtsplanen ses i
ﬁgur 1.
I Hus 1 kunne der identiﬁceres forskellige dyrkede, ikke-dyrkede og indsamlede arter. De identiﬁcerede korn var byg (Hordeum vulgare sp.),
herunder særligt en stor mængde avnklædt byg
(Hordeum vulgare var. vulgare).

Figur 2. Flyvehavre (Avena
fatua) med avnen bevaret
efter forkulning. Til højre ses
millimeterpapir. Foto: Louise
Bjerre Petersen, Moesgaard
Museum

Figur 3. Øverst: avnbaser fra dyrket havre. Nederst: ﬂyvehavre (Van Zeist 1968:144)
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Den største mængde af korn blev fundet i JP-nr. 20. Det var særligt byg,
men med indslag af havre. Havren i JP-nr. 20 kunne identiﬁceres til ﬂyvehavre ((Avena fatua). Skelnen imellem havre og ﬂyvehavre er ikke mulig hvis
det kun er kernen, der er bevaret. Dette skyldes, at kernen er ens ved de to
arter, mens avnerne adskiller sig i udformning. Derfor kunne planteresterne
i JP 20 bestemmes som ﬂyvehavre, som det ses på ﬁgur 2 og 3.
Udover kornsorterne kunne der også identiﬁceres både sæddodder (Camelina Sativa) og almindelig hør (Linum usitatissimum) samt en smule spergel (Spergula arvensis). Disse tre sorter fandtes især i JP-nr. 23, der er udtaget i en stolpe i den sydlige væg i den vestlige ende af huset.
I nyere tid kendes sæddodder mest som en ukrudtsart (Brøndegaard
1979), men tilsyneladende har den undertiden været dyrket i ældre jernalder (Jensen & Andreasen 2011:144). Indholdet af frø fra sæddodder i Hus
1 er langt højere end indholdet af hør og spergel, hvorfor sæddodderfrøene i
Hus 1 muligvis kan forstås som dyrket. Dette passer ﬁnt ind i det dyrkningsmønster, som er kendes i ældre jernalder.
For at forstå dyrkningen i forhistorisk tid af det, vi i dag kalder ukrudt,
må man se agerbruget fra en anden vinkel end moderne tids kontrollerede
dyrkningssystemer. En mulighed er en slags ´garderingsdyrkning`.
Med ´gardelingsdyrkning` forstås, at man kan have forsøgt at skabe et sikkerhedsnet ved at helgardere sig ud fra en samtidig dyrkning af ﬂere forskellige arter; hvis en art fejler et år, kan en anden trives (Jensen & Andreasen
2011: 144-145, Mundtlig samtale med Peter Mose Jensen, 16/10 2014).
Hvordan dyrkningen præcist har foregået, kan man kun gisne om, men
fund af de olieholdige frø sammen kunne enten tyde på, at planterne er blevet dyrket sammen på marken, er blevet blandet efter høsten eller har været
ukrudt, som er blevet høstet ind sammen med kornet.
Hvorfor dyrkede man de olieholdige frø, her særligt sæddodder? Frøenes
næringsværdi, som ses i tabel 3, er et argument. Frøene indeholder meget
olie, der kan have været udnyttet i mad. Desuden kan frøene have været en
del af dyrefoder. Et sidste argument for at udnytte sæddodderfrøene er, at
planten er modstandsdygtig og klarer sig i et koldt klima (Körber-Grohne
1995:391).
Hvor byggen har et højt indhold af kulhydrat, har de olieholdige frø et
højt indhold af protein, der er en af de vigtige grundsten i kosten (Fogt,
K.H. et al. 2007:30-31). Frøene har en kraftig og sennepsagtig smag og kan
også være brugt som en slags krydderi (Körber-Grohne 1995:391).
Fundet af sæddodderfrøene fra Brokbjerggård kan altså være dyrket/indsamlet af mange grunde, både som en del af subsistensøkonomien og som
dyrefoder.
Næringsindhold

Byg

Sæddodder

Hør

Protein

9-12 %

17%

17-31 %

Kuldhydrat

61-73 %

17%

18-29 %

Olie

-

27%

17-31 %

Tabel 3. Næringsindhold. Næringsoplysninger fra KörberGrohne (1995:47,371, 391).
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Almindelig vorterod
I JP-nr. 21 og JP-nr. 25 blev der identiﬁceret
forkullede rodknolde fra almindelig vorterod
(Ranunculus ﬁcaria) (ﬁgur 4). Dette er i sig
selv meget interessant, da fundet af de spiselige rødder er et af de første i publicerede
makrofossilanalyser af forhistoriske prøver i
Danmark.
Figur 4. Rodknold af almindelig vorDer er fundet i alt fem forkullede og identi- terod (Ranunculus ﬁcaria) fra JP-nr
ﬁcerede rodknolde (tabel 2), hvoraf de ﬁre er 21. Nederst ses millimeterpapir. Foto:
fra JP-nr. 25, som er en grube tilknyttet Hus Louise Bjerre Petersen, Moesgaard
Museum.
1. Den sidste rodknold er fundet i en tagbærende stolpe, JP-nr. 21 i Hus 1. Desuden er
der fundet en rodknold, som ikke kunne identiﬁceres med sikkerhed til almindelig vorterod i JP-nr. 14.
En anden spiselig rodknold, fundet i danske makrofossilprøver på bopladser, er knoldet draphavre. Udover bopladser, forekommer draphavrerodknolde i grave fra bronzealder og jernalder (Jensen, Andreasen &
Mikkelsen 2010: 103-114). I bopladskontekst er rodknoldene fra knoldet
draphavre blevet fundet i og omkring indgangsstolperne (ibid.:111). Det,
som rodknoldene fra knoldet draphavre og vorterod har til fælles er, at begge indeholder stivelse og er spiselige (Brøndegaard 1979:177-78, Andreasen
2009:2).

Figur 5. Fordelingen af rodknolde fra almindelig vorterod i hus 1.

Almindelig vorterod er meget udbredt i Danmark i moderne tid og har
såkaldte ”ammerødder”, der er opsvulmede og tilspidsede rødder, der giver
næring til planten (Mossberg & Stenberg 1994: 137). Da vorteroden er så
udbredt i dag, er det fristende at formode, at udstrækningen i forhistorisk
tid kan have været lige så omfattende, da klimaet ikke har ændret sig voldsomt igennem de seneste 2000 år.
Med den almindelige udbredelse i moderne tid in mente, er det interessant, at fund af vorterod i makrofossilprøver ikke har været mere udbredt
hidtil.
Placeringen af fundene af rodknoldene fra almindelig vorterod er interessant, når man sammenligner med fundene fra knoldet draphavre.
Knoldet draphavre har muligvis en magisk betydning baseret på fund

fundene fra indgangspartier og begravelseskontekster (Jensen, Andreasen &
Mikkelsen 2010:103-114), hvorimod fundene af rodknoldene fra almindelig vorterod i tilfældet fra Brokbjerggård er spredt i begge ender af huset.
Hvorfor rodknoldene fra almindelig vorterod er kommet ind i hus 1 ved
Brokbjerggård, er vanskeligt at sige. De få fund af plantedelen kunne måske
tyde på, at planten ikke sædvanligvis indgår i en kontekst, hvor de kommer
i kontakt med ild og bliver forkullede. De kan dog alligevel godt have været
indsamlet som mad, da ikke alt mad kommer i kontakt med ild. En anden
mulighed er, at rodknoldene fra almindelig vorterod på linje med rodknoldene fra draphavre har en magisk betydning, men der er dog intet i fundet
fra Brokbjerggård, der peger i den retning.

Diskussion
Hus 1 ved Brokbjerggård giver et indblik i agerbruget i førromersk jernalder. Fundet af forkullede kornkerner i den vestlige ende af huset tyder på, at
det er her, man har håndteret og opbevaret kornet.
Sporene af agerbruget fra de forkullede kornkerner og frø giver et indblik
i håndtering og fordeling af planterne i Hus 1. Man dyrkede primært avnklædt byg, imens ﬂyvehavren sandsynligvis skal ses som ukrudtsindslag. Det
nedbrændte hus kan både forstås som nedbrændt ved et uheld, men også
som et ryddet afbrændt hus, hvor resterne af planterne kan ses som de sidste
rester af de opbevarede planter.
Udover den avnklædte byg, har man muligvis dyrket en slags ´garderingsbrug’ i form af trekløveret bestående af hør, sæddodder samt spergel. Dyrkningen af arter, der i moderne tid ikke anses som konventionelle arter til
dyrkning, giver et indblik i forhistoriens agerbrug, som er med til at stykke
vores forståelse af agerbruget bedre sammen.
Lokaliteten giver et billede af et agerbrug, der på ﬂere måder har været omstillingsparat og meget mindre reguleret end det agerbrug, der kendetegner moderne tid. De ﬂere forskellige arter kan også have været udnyttet på forskellige slags jorde, sådan som Jensen og Andreasen foreslår
(2011:149).
Sammensætningen af de forskellige dyrkede arter, der er fundet i Hus 1
ved Brokbjerggård, stemmer godt overens med andre fund af planterester
fra ældre jernalder (Jensen & Andreasen 2011: 144-145) og giver et indblik
i materialet fra Sjælland.
Fundet af rodknoldene fra almindelig vorterod er overraskende og et vidne om, at der hele tiden vil dukke nyt materiale op i kortlægningen af den
forhistoriske udnyttelse af planter.
Da materialet på nuværende tidspunkt er meget sparsomt, er det ikke repræsentativt. Derfor vil en større opmærksomhed omkring disse rodknolde
fremover være med til at skabe en mere sikker tolkningsramme.
Behandlingen af planterne fra såning til høst og brug er afgørende for
plantesammensætningen i prøverne. Dermed er artssammensætningen i
prøverne i højere grad en afspejling af agerbrugsprocesserne end et reelt
billede af den forhistoriske mark.
Gordon Hillman (1984:4-5) beskriver agerbrugsprocesserne fra høst til
brug af afgrøden ud fra etnograﬁske. I forbindelse med arkæobotaniske analyser er det særligt sigte-processen, der er interessant. Baseret på etnograﬁske
feltstudier, observeres, at korn sigtes i ﬂere omgang i forskellige maskestørrelser. Man forsøger således at sortere al ukrudt fra, men det kan tænkes, at
de ukrudtsfrø, der morfologisk minder mest om korn, vil være svære at få
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sorteret fra. Dette er så med til at give et billede af, hvordan mennesket har
udnyttet planterne og behandlet afgrøderne undervejs i processen.
Grunden til, at der er fundet ﬂyvehavre sammen med byg, kan dermed
skyldes, at disse arter kan have været vanskelige at adskille ved rensningen
før opbevaringen.

Afslutning
Analysen af makrofossilprøverne fra Hus 1 ved Brokbjerggård har givet et
indblik i agerbruget og planteudnyttelsen, der har ligget til grund for den
daglige kost i et af husene på pladsen med udsigt til Trundholm mose i førromersk jernalder.
Hus 1 lader til at have haft en intentionel opdeling af dyrkede arter; avnklædt byg og sæddodder. Flyvehavre, hør og spergel kan ved Brokbjerggård
ses som ukrudt, men de to sidstnævnte kan muligvis have været udnyttet
sammen med sæddodder.
Pladsen har givet mulighed for at se på nye aspekter af planteudnyttelsen,
ligesom materialet har vist sig at være ganske godt bevaret, da avnerne på
ﬂyvehavren var bevarede, og de kunne derfor identiﬁceres til ukrudtsarten,
ﬂyvehavre.
For at kunne tegne et mere komplet billede af områdets agerbrug, vil det
være udbytterigt med ﬂere systematiske undersøgelser af husene fra perioden. Dette vil kunne give en bedre forståelse af for eksempel fundene af
rodknoldene fra almindelig vorterod samt skabe mulighed for analyser, der
vil kunne skabe et bredere overblik.
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Planterne
De dyrkede og indsamlede arter
Avena sativa L. Almindelig Havre. 60-120 cm høj. Optræder ofte sammen
med Flyvehavre. (Hansen 1993)
Camelina sativa (L.) Crantz. Sæd-Dodder. Omkring 40.000 frø pr. plante. Blomstrer juni-juli, frøene modnes august sammen med Hørplanten. Er
tæt forbundet 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 sjælden 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)
Hordeum vulgare Vulgare L. Avnklædt Byg. 50-100 cm høj. Højden kan
have ændret sig på grund af avling. (Hansen 1993)
Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde 30-80 cm. (Hansen
1993)
Ranunculus ﬁcaria, Almindelig vorterod. 10-15 cm høj, kølleformede ammerødder, opstigende stængel, ofte rodslående, jordplante med rodknold,
blomstrer i april-maj.

Identiﬁcerede arter
Avena fatua L. Flyvehavre. 50-120 cm (30-150 cm) høje, omkring 450
frø (250 frø) pr. plante. Blomstring og frømodning juni-august. I reglen
sommerannuel, frøene spirer overvejende om foråret sammen med kornet.
Optræder mest ondartet i vårsædmarken, kan reducere udbyttet med op til
50%. Kornmarker, vejkanter og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et
al. 1950, Hansen 1993, Høst 1982)
Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm),
gennemsnitlig omkring 3.100 frø pr. plante (20.000 frø), 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 juliseptember. 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)
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
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)
Thlaspi arvense L. Almindelig pengeurt. 15-40 cm høj. Blomstrer majjuni. Agerjord, ruderater (Hansen 1993)
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Svært adskillige planter
Persicaria maculosa L. Ferskenbladet Pileurt. 25-60 cm høj, omkring 200800 frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommer
annuel (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 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)
Stellaria sp. Fladstjerne
og
Cerastium sp. Hønsetarm

Usikker bestemmelse
Cf. Galium mollugo L. Hvid snerre, 25-60 cm høj, opretstående stængel,
blade 1-2 mm brede (Hansen 1993)

Planter identiﬁceret til art eller slægt
Asteraceae. Kurvblomstfamilien
Bromus sp. Hejre sp.
Caryopfyllaceae. Nellikefamilien
Chenopodium sp. Gåsefod sp.
Poaceae sp. Græsser sp.
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Nej
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Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

EGNET?

1f*

0

0

2 +2f

0

>50

>150

ca.
200ml

10 +3f

2f*

0

KORN

0

0

0

0

>200

>5

0

0

0

1

0

FRØ

xx

xx

xx

xxxx

xx

xx

xxxx

xxxx

xxxx

xxx

xxx

TRÆKUL

Byg * Ikke nok til 14C-datering

Avnklædt byg

Hør, Sæd-dodder

Avnklædt byg, Græs

Avnklædt byg

Avnklædt byg

Avnklædt byg

Indet. Frø, * Ikke nok til 14C-datering

BEMÆRKNINGER

Tabel 1. Det kursoriske gennemsyn af ﬂoteringsprøverne fra OKM 1921, Brokbjerggård. ”Tb” er en forkortelse for tagbærende stolpe.

ANLÆG

JP-NR

12

2,5
14

Analyseret (ml)

JP-nr

6/3

Hordeum vulgare var. vulgare kerner/fragmenter

1
3

1

1

Gåsefod

Nellikefamilien

Hejre sp.

Kurvblomstfamilien

Mulig rodknold fra vorterod

Vorterod, rodknold

Hasselnøddeskalfragment

Kim fra korn

Korn avnbaser / aksled

Ubestemte kornkerner

Ubestemte kornkerner

Hør

Mulig hør

Avnklædt byg, kerner

Byg sp. kerner

Sæddodder

Flyvehavre

Havre sp.

JP-nr

Analyseret (ml)

Prøvestørrelse (ml)

N-nr

Tabel 2. Resultaterne af makrofossilanalysen af OKM 1921, Brokbjerggård.Ved JP-nr. 20 er kun halvdelen af fraktionen, der var mindre end 0,5 mm, gennemset, da fraktionen
var meget ﬁnkornet og næsten uden indhold. Tallet efter skråstregen viser antal fragmenter af pågældende kornkerne/frø. Mængden af trækul er angivet ved mellem ét og fem
X’er ud fra et subjektivt skøn af normalmængder i arkæobotaniske prøver. X markerer den laveste mængde af trækul og XXXXX den højeste. Forkortelsen ”sp.” forklarer, at
et plantelevn kunne bestemmes til slægt, men ikke til art. Forkortelsen ”cf.” forklarer kun en sandsynlig angivelse af art/slægt. Arter/slægter adskilt af ”/”, indikerer, at der er to
eller ﬂere tolkningsmuligheder for plantelevnet. *Mængden af kornkerner i fraktionen, der var større end 2 mm blev målt til 52 ml, heraf er 10 ml analyseret, og antallet er derefter ganget op. Desuden var enkelte korn brændt sammen i en klump. Mængden af kornkerner i ”klumpen” er vurderet til cirka 6 kerner. ** Frøene var delvis brændt sammen
i en klump. Det anslåede antal heri er 15-50 frø. Desuden var mængden af frø så stor, at kun 1 ml af 2 ml i fraktionen, der var større end 0,5 mm og mindre end 1 mm, blev
analyseret og derefter ganget op.

Chenopodium sp.

Caryphyllaceae indmad

Bromus sp.

cf. Astereace

Cf. Ranunculus ﬁcaria, rodknold

4

1

4

2/5

25

23

23

330

Ranunculus ﬁcaria, rodknold

/5

83

780**

23

6,5

6,5

338

1

18

2

5

16

112/57

1

22

7

7

322

Corylus avelana skal-fragment

1/1

2

Cerealia indet. kim

Cerealia indet. avnbaser / aksled

117

11

459

5

Cerealia indet. fragmenter

98

12

Cerealia indet. kerner

186/78
1

15

1396/41*

2

2

21

40

40

323

Linum usitatissimum

cf. Linum usitatissimum

7/4

Hordeum vulgare sp. kerner

451

5/7

13

Camelina sativa

37/11

20

212

215

458

9

/1

18

55

55

302

Avena fatua

1

2,5

Prøvestørrelse (ml)

Avena sp.

304

N-nr

13

2,5
14

Analyseret (ml)

JP-nr

3

Stellaria/Cerastrium sp.

xxxx

22

28

xxxx

4

1

1

xx

22

7

7

322

xx

1

2

22

5

3

23

6,5

6,5

338

xxxx

9

25

23

23

330

Trækul

Slagge

Slagge af sand

Slagge af organisk materiale

Meget lille knoglefragment

Blomsterknop

Ubestemte frø og plantedele

Alm. pengeurt

Fladstjerne/hønsetarm

Almindelig spergel

Græs

Indmad bleg/fersken pileurt

Bleg/fersken-pileurt

Mulig bidende pileurt

Mulig hvid snerre

Snerlepileurt

Mulig hvidmelet gåsefod

Hvidmelet gåsefod

JP-nr

Analyseret (ml)

Prøvestørrelse (ml)

N-nr

Tabel 2. Resultaterne af makrofossilanalysen af OKM 1921, Brokbjerggård.Ved JP-nr. 20 er kun halvdelen af fraktionen, der var mindre end 0,5 mm, gennemset, da fraktionen var meget ﬁnkornet og næsten uden indhold. Tallet efter skråstregen viser antal fragmenter af pågældende kornkerne/frø. Mængden af trækul er angivet ved mellem ét og
fem X’er ud fra et subjektivt skøn af normalmængder i arkæobotaniske prøver. X markerer den laveste mængde af trækul og XXXXX den højeste. Forkortelsen ”sp.” forklarer,
at et plantelevn kunne bestemmes til slægt, men ikke til art. Forkortelsen ”cf.” forklarer kun en sandsynlig angivelse af art/slægt. Arter/slægter adskilt af ”/”, indikerer, at der er
to eller ﬂere tolkningsmuligheder for plantelevnet. *Mængden af kornkerner i fraktionen, der var større end 2 mm blev målt til 52 ml, heraf er 10 ml analyseret, og antallet er
derefter ganget op. Desuden var enkelte korn brændt sammen i en klump. Mængden af kornkerner i ”klumpen” er vurderet til cirka 6 kerner. ** Frøene var delvis brændt sammen i en klump. Det anslåede antal heri er 15-50 frø. Desuden var mængden af frø så stor, at kun 1 ml af 2 ml i fraktionen, der var større end 0,5 mm og mindre end 1 mm,
blev analyseret og derefter ganget op.

xxxx

22

Slagge af sand
xxx

8

Slagge af organisk materiale
5

1

Meget lille knoglefragment

Trækul

1

Blomsterknop

Slagge

26

Indet.

30

5

7

Spergula arvensis

Thlaspi arvense

10

Poaceae

Indmad persicaria maculosa/lapathifolium

3

1
1

Cf. Persicaria hydropiper

Persicaria maculosa/lapathifolium

1

3

21

40

40

323

cf. Galium mollugo

3

20

212

215

458

Fallopia convolvulus

2

18

55

55

302

cf. Chenopodium album

1

2,5

Prøvestørrelse (ml)

Chenopodium album

304

N-nr
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