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Indledning 

I forbindelse med byggemodning ved Korsdalsvej (VKH 7627)1 blev der i foråret 2016 

foretaget en arkæologisk udgravning under ledelse af arkæolog Christian Juel. Udgravningen 

afslørede forhistoriske bebyggelsesspor blandt andet i form af et treskibet langhus, der er 
14C-dateret til vikingetiden. Under udgravningen blev der udtaget en række jordprøver til 

flotering og arkæobotaniske analyser fra en del af anlæggene. 

Prøvebehandling 

Jordprøverne blev floteret af Vejle Museerne. Floteringsanlægget består af et anlæg, hvor 
der tilføres vand gennem flere dyser nederst på en skråtstillet sliske, hvor også jordprøven 
påhældes. Efterhånden som vandstanden stiger, frigøres elementer i jordprøven, der er 
lettere end vandet, såsom forkullede planterester, og flyder til sidst ud over den øverste ende 
af slisken, hvor de opfanges i et stofnet med maskestørrelser på ca. 0,25 mm. 
Floteringsprøven i stofnettet tørres og er nu klar til gennemsyn, mens den tunge 
floteringsrest, der ligger tilbage i floteringsmaskinen efter den afsluttede flotering, kan 
soldes. Herefter blev floteringsprøverne indleveret til Naturvidenskabelig Afdeling, 
Moesgaard Museum. 

Det kursoriske gennemsyn 

Resultatet af det efterfølgende arkæobotaniske kursoriske gennemsyn fremgår af tabel 1. 

Gennemsynet blev foretaget af stud.mag. Simone Nørgaard Mehlsen under supervision af 

cand.mag. Peter Mose Jensen på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard 

Museum. Gennemsynet viste, at mere end halvdelen af prøverne indeholdt forkullede korn 

og/eller frø, dog var der kun tre prøver fra et vikingetidslanghus, som indeholdt en større 

mængde makrofossiler. 

Kornkernerne i prøverne blev ved det kursoriske gennemsyn bestemt til rug (Secale 

cereale), byg (Hordeum vulgare), hvoraf nogle kunne identificeres som avnklædt byg 

(Hordeum vulgare var. vulgare), havre samt hvede (Triticum sp.). Af forkullede frø blev der 

erkendt gåsefod (Chenopodium sp.), bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), 

snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), mulig skræppe (cf. Rumex sp.), rødknæ (Rumex 

acetosella), hanekro (Galeopsis sp.), spergel (Spergula arvensis) og hejre (Bromus sp.). Der  

                                                           
1 VKH 7627, Byggemodning, Korsdalsvej (FHM 4296/2280). Vindinge sogn, Vejle kommune, Region 

Syddanmark. Stednr. 170507-28. UTM: 536486/6169515,5 zone 32 
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blev desuden erkendt forkullede skalfragmenter fra hasselnød (Corylus avellana) i flere af 

prøverne og en forkullet rodknold af knoldet draphavre (Arrhenatherum elatius var. 

bulbosum.) i en enkelt prøve.   

Ligeledes blev der i en del af prøverne fundet sandslagge/mineralsk slagge og slagge af 

organisk materiale (i det følgende kaldet: opvarmet deformeret organisk materiale). 

På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev det anbefalet at analysere prøverne fra 

det vikingetidige langhus, men det blev valgt at fokusere på de tre mest fundrige prøver, der 

alle stammer fra husets østligste del. 

Det vikingetidige langhus 

Som nævnt blev der udgravet et langhus, der blev 14C-dateret til vikingetiden (figur 1). Der 

blev udtaget jordprøver til arkæobotanisk analyse i en række af de tagbærende stolpehuller 

samt enkelte andre stolpehuller i huset (figur 1). Tre af disse prøver, der alle fandtes i husets 

østligste del, indeholdt en større mængde makrofossiler, mens de øvrige kun indeholdt få 

forkullede korn/frø (tabel 1). Kun de tre prøver x26, x27 og x33, der indeholdt mange 

makrofossiler, blev analyseret. 

X26 og x27 er fra det østligste sæt tagbærende stolper, mens x33 kommer fra et stolpehul 

lidt nordøst for x26’s stolpehul, der dateringsmæssigt er samtidigt med huset, og som derfor 

muligvis har en funktion i huset. Dog ser den ikke umiddelbart ud til at have fungeret som en 

tagbærende stolpe, der har erstattet x26’s stolpe, da afstanden mellem de to stolper er 

forholdsvis stor (figur 1). 

At x33’s stolpe muligvis har været i funktion samtidig med x26 og x27’s stolper, antydes 

også af prøvernes indhold, der er meget ens – dog er x33’s indhold af makrofossiler højere 

end de to øvrige prøver (figur 2-4; tabel 2). 

Makrofossilerne 

Blandt kornsorterne er havre (Avena sp.) den dominerende sort, men både byg (Hordeum 

vulgare) og rug (Secale cereale ssp. cereale) forekommer også i de tre prøver, mens hvede 

(Triticum sp.) i meget begrænset omfang kun findes i x33 (figur 2; tabel 2). 

Med hensyn til havres dominans blandt kornsorterne skal der gøres opmærksom på, at 

det ikke har været muligt at identificere kernerne til undersort, hvilket betyder, at det ikke 

er muligt at afgøre, om der er tale om dyrket havre eller ukrudtsarten flyve-havre. Dette 

skyldes, at de to sorter ikke kan skelnes ud fra de forkullede kerner, men kun ud fra visse dele 

af avnerne (van Zeist 1968, s. 144), som desværre ikke er bevarede i disse prøver. Mængden 

af havrekerner sammenlignet med de øvrige kornsorter viser dog, at der med stor 

sandsynlighed er tale om dyrket havre. Samtidig er dyrket havre en almindelig afgrøde i 

vikingetiden (Robinson 1994), hvilket øger sandsynligheden. 

Byg er domineret af kerner, der ikke kan identificeres til undersort på grund af en dårlig 

bevaring, men blandt de identificerbare kerner er avnklædt byg (Hordeum vulgare var. 

vulgare) dominerende, idet kun x33 indeholder enkelte kerner fra nøgen byg (Hordeum 

vulgare var. nudum)(figur 3; tabel 2). 

Korn er dog ikke den dominerende makrofossiltype i de tre prøver, da korn samlet set 

kun udgør mellem ca. 30 og 40 % af makrofossilerne (figur 4; tabel 2). Derimod er det frø 

fra forskellige ukrudtsplanter, der er dominerende. En stor del af disse frø stammer fra 

arter, der ofte optræder som markukrudtsplanter, som hvidmelet gåsefod (Chenopodium  
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album), gåsefod (Chenopodium sp.), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), bleg/fersken-

pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), vej-pileurt (Polygonum aviculare), rødknæ 

(Rumex acetosella) og almindelig spergel (Spergula arvensis). Fælles for de øvrige frø er, at 

de ikke kunne identificeres til underart, hvorfor det ikke er muligt at fastslå hvilken biotop, 

de repræsenterer (tabel 2). 

Ud over kornkerner og ukrudtsfrø blev der erkendt enkelte spor efter mulige indsamlede 

arter (figur 4; tabel 2). I x27 og x33 blev der erkendt skalfragmenter fra hasselnød (Corylus 

avellana). Derudover indeholdt x33 også et frø fra hindbær/korbær (Rubus idaeus/caesius) 

og et frø fra revling (Empetrum nigrum). 

I prøverne blev der også erkendt spor efter opvarmning i form af organisk materiale, der 

er blevet opvarmet, og under denne opvarmning er deformeret i en sådan grad, at det 

nærmest er omdannet til en form for slagge, og hvor det ikke er muligt at erkende, om der 

oprindeligt har været tale om træ, korn eller noget helt tredje. Desuden blev der fundet en 

smule mineralsk slagge, som sandsynligvis er opvarmet sand, der på grund af opvarmningen 

er omdannet til en form for slagge. Disse ”slagger” udgør sammenlignet med korn og frø 

mellem ca. 10 og 30 % i prøverne (figur 5). 

Tolkning af makrofossilerne 

Den forholdsvis ens sammensætning af prøverne viser, at materialet sandsynligvis stammer 

fra den/de samme begivenhed(-er) i huset. I og med at materialet tilsyneladende var spredt 

i (næsten) hele husets bredde, tyder det på, at materialet også oprindeligt har været spredt 

ud i hele husets bredde i den østligste del af huset – i den forbindelse kunne det have været 

interessant at se på materiale fra gavl- og vægstolperne i denne østlige del af huset for at 

kunne afgøre materialets udbredelse. Materialet kan enten have ligget spredt ud på gulvet 

eller muligvis have ligget på et loft, der så er kollapset enten efter, at huset blev opgivet eller 

i forbindelse med en brand. At der har fundet en afbrænding sted ses af, at makrofossilerne 

er forkullede, og at der er trækul og ”slagge” til stede i prøverne. Om afbrændingen så skyldes 

en brand i huset enten før eller efter, at huset blev opgivet, eller om materialet stammer fra 

et ildsted, er næsten umuligt at sige med sikkerhed, men der er dog ikke observeret spor 

efter et ildsted i denne del af huset under udgravningen. Alternativt kan materialet stamme 

fra en deponering i den forladte hustomt, hvor materialet kan være forkullet enten før eller 

efter deponeringen. I alle tilfælde er materialet havnet i stolpehullerne i forbindelse med, at 

stolperne enten blev fjernet eller rådnede bort. 

Prøverne består af en blanding af kornkerner, frø fra muligt markukrudt, enkelte spor 

efter indsamling, en del organisk materiale, der er opvarmet og deformeret samt en del 

trækul. Denne sammensætning gør det en smule vanskeligt at tolke prøverne, da 

dominansen af frø over kornkerner viser, at der ikke er tale om en oplagret afgrøde, men på 

den anden side er andel af kornkerner alligevel så høj, at det ikke virker sandsynligt, at der er 

tale om affald, der er frasorteret ved en kornrensningsproces (Hillman 1984). De 

identificerede frø tyder dog på, at der er tale om frø, der er indhøstet sammen med kornet 

og for eksempel ikke frø fra hø, da der stort set ikke er frø til stede i prøverne, der antyder 

høslet2. 

                                                           
2 Frø fra star og i nogle tilfælde græs kan pege i retning af høslet, men der er kun et frø fra star i 
henholdsvis x26 og x33 og slet ingen i x27 
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Den mest oplagte tolkning er dermed, at der er tale om en sammenblanding af materiale 

fra flere forskellige begivenheder, og at (delvist) rensede kornkerner er blevet blandet 

sammen med affald fra kornrensningsprocessen. Hvorfor denne sammenblanding har fundet 

sted er svært at vide. Den kan være sket i forbindelse med et ildsted, hvor kornkernerne 

stammer fra madlavningen, mens frøene stammer fra den sidste håndrensning af afgrøden 

før madlavningen (Hillman 1984). Eller kornkernerne og kornrensningsaffaldet kan have 

været oplagret i denne del af huset og på et tidspunkt blevet blandet sammen enten før eller 

efter husets opgivelse. At der har været tale om oplagrede afgrøder/kornrensningsaffald 

eller madlavning kan måske understøttes af de få fund af mulige indsamlede og spiste arter, 

da disse sandsynligvis også både bliver oplagret og brugt i madlavningen. 

Alternativt kan der være tale om tærsket halm fra havre og rug, der måske har været 

oplagret eller brugt som gulvstrøelse, hvilket bl.a. kendes fra et vikingetidigt grubehus ved 

Esbjerg (Andreasen 2008), men da der kun er fundet ganske få spor efter halm i prøverne i 

form af enkelte aksled og et muligt stråfragment, er det svært at underbygge denne tolkning. 

At dette alternativ alligevel nævnes skyldes, at strå og aksdele nemmere brænder væk end 

kornkerner og frø (Boardman & Jones 1990), så det er muligt, at der har været halm til stede, 

men at det blot ikke er bevaret i forbindelse med forkulningen af materialet. Hvis der ses på 

de resterende prøver fra huset, så minder de ud fra det kursoriske gennemsyn umiddelbart 

meget om x26, x27 og x33 i sammensætningen, men de indeholder blot langt færre 

makrofossiler. Prøverne har ikke gennemgået en egentlig arkæobotanisk analyse, og 

tolkninger af dem er derfor noget usikker, men det er interessant, at de peger i retning af, at 

det materiale, der findes i de analyserede prøver, tilsyneladende har været spredt i store dele 

af huset. Dette kunne muligvis understøtte teorien om gulvstrøelse, men da der er langt 

færre makrofossiler i de ikke-analyserede prøver, kan der i princippet også være tale om 

mindre mængder materiale, der ved et uheld er spredt/slæbt rundt i større dele af huset fra 

materialet i husets østligste ende. 

Afslutning 

Selve tolkningen af prøvernes sammensætning af makrofossiler er desværre ikke entydig. De 

kan tolkes som alt fra gulvstrøelse til oplagrede kornkerner og kornrensningsaffald, hvilket 

betyder, at de ikke umiddelbart kan bruges til at gøre os klogere på indretningen og 

funktioner i dette vikingetidige langhus. 

Overordnet set passer makrofossilerne fra Korsdalsvej fint ind i det mønster, vi kender fra 

agerbruget i vikingetiden, idet denne periode er præget af dyrkningen af havre, rug og 

avnklædt byg (Robinson 1994; Robinson et al 2009). Prøverne er dog interessante ved, at de 

også giver et lille indblik i en mulig udnyttelse af naturlige ressourcer i form af hasselnødder, 

hindbær/korbær og revling, der alle er spiselige. 
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Planterne 

De dyrkede og indsamlede arter 

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) 

Empetrum nigrum L. Revling. 20-50 cm høj, sort frugt april-maj. Heder, klitheder, 

hedemoser, højmoser (Hansen 1993) 

Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Højden kan have 

ændret sig på grund af avling. (Mossberg, Stenberg & Stenberg 2005) 

Rubus caesius L. Korbær. Blomstrer juni-september. Sætter bær. Skove, krat, hegn, 

gærder, strandskrænter, markskel (Hansen 1993) 

Rubus ideaus L. Hindbær. 1-1,5 m høj. Blomstrer juni. Sætter bær. Skove, krat, 

skovrydninger (Hansen 1993) 

Secale cereale ssp. 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 ssp. aestivum L. Brødhvede. Triticum turgidum ssp. dicoccon L. Emmer. 

Triticum aestivum ssp. spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993) 

Identificerede planter 

Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig 

omkring 3.100 frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt op til 40.000 frø. Blomstrer og 

frømodning juni-oktober. Udpræget sommerannuel, meget skadeligt ukrudt i 

vårsædsmarker. Især på velgødet jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. 

(Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 

Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt. 15-100 cm lange stængler, som enten er 

nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre planter, omkring 140-

200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-september. Udpræget sommerannuel, 

modnes sammen med korn og hør. Knyttet til kornmarkerne og forekommer almindeligt i 

vårsæd hvor den er mest generende samt i Hør, kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved 

bebyggelse. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950) 
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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 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 afgrøder på magre kalkfattige 

sandjorder og tørre humusagtige jorder. Grå klit, strandoverdrev, sandede overdrev og 

vedvarende græsmarker, vejkanter, skovrydninger, agerjord. (Frederiksen et al. 1950, 

Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 

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. Nærringsfattig bund, agerjord, vejkanter, ruderater, 

grusgrave, dyrket på hede-egnene (Brøndegaard 1979; Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; 

Jessen & Lind 1922) 

Svært adskillelige planter 

Persicaria maculosa L. Fersken-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 lapathifolia. Agerjord, ofte 

vandlidende, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 

og 

Persicaria lapathifolia L. Bleg 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) 

Planter identificeret til slægt eller familie 

Asteraceae. Kurvblomst-familie 

Avena sp. Havre 

Carex sp. Star 

Caryophyllaceae. Nellike-familie 

Chenopodium sp. Gåsefod 

Fabaceae. Ærteblomst-familie 

Galeopsis sp. Hanekro 

Galium  sp. Snerre 

Hyperikon sp. Perikon 

Poaceae. Græs-familie 

Polygonaceae. Pileurt-familie 

Rumex sp. Skræppe 

Veronica sp. Ærenpris 

Viola sp. Viol 



   

9 
 

 

Litteraturliste 

Brøndegaard, Vagn J. 1979: Folk og Flora. Dansk etnobotanik. Tønder 

Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbekæmpelse. 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 Kongelige 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 

Mossberg, B., L. Stenberg & S. Ericsson 2005: Den Store Nordiske Flora. G.E.C. Gads Forlag. 

København 

Tvengsberg, P.M. 1995: Rye and swidden cultivation tillage without tools. Tools & Tillage. Vol. 

VII: 4. s. 131-146 

  



   

10 
 

PRØVE-NR. 

EGNET TIL  

MAKROFOSSIL 

ANALYSE 

EGNET TIL  

C14 

DATERING 

KORN FRØ TRÆ 
BEMÆRKNINGER VEDR.  

KURSORISK GENNEMSYN 

26 Evt.  Ja  54+34f < 50 XXX 

Rug, byg, havre. Fallopia convolvulus, 
Chenopodium sp., Persicaria 

lapathifolia/maculosa. Slagge af organisk 
materiale, mineralsk/sand slagge 

27 Evt.  Ja  34+40f 28 XXXX 

Rug, byg, havre. Fallopia convolvulus, 

Chenopodium sp., Persicaria 

lapathifolia/maculosa. Slagge af organisk 
materiale. Hasselnøddeskaller 

28 Nej Ja  5+ < 5f < 15 XXXX 

Rug, havre. Chenopodium sp., Persicaria 

lapathifolia/maculosa, Galeopsis sp., cf. Rumex 

sp. Slagge af organisk materiale, mineralsk/sand 
slagge 

29 Nej Ja  7+10f < 15 XXXX 

Havre, byg, cf. rug. Chenopodium sp., Persicaria 

lapathifolia/maculosa, Fallopia convolvulus. 
Hasselnøddeskaller 

30 Nej Ja  2 < 15 XXX 
Havre, rug. Chenopodium sp., Persicaria 

lapathifolia/maculosa. Hasselnøddeskaller 

31 Nej Ja  6+10f < 40 XXX 

Havre, rug. Chenopodium sp., Persicaria 

lapathifolia/maculosa, Bromus sp. 
Hasselnøddeskaller og rodknold asf knoldet 

draphavre. 

32 Nej Ja  2+4f 10 XXX 
Rug, cf. hvede. Persicaria lapathifolia/maculosa, 

Chenopodium sp. 

33 Ja Ja  > 250+140f ca. 100 XXX 

Byg, avnklædt byg, rug, havre. Persicaria 

lapathifolia/maculosa, Fallopia convolvulus, 
Galeopsis sp., Chenopodium sp. Meget slagge af 

organisk materiale og mineralsk slagge. 
Hasselnøddeskal. 

48 Nej Evt. * 0 0 XX 
*Der kan eventuelt fortages 14C af trækullet, der 

er dog ikke store stykker 

49 Nej Ja  1 0 XX Havre 

50 Nej Evt. * 0 0 XX 
Få stykker mineralsk/sand slagge. *Nogle 

mellemstore stykker trækul 

51 Nej Evt. * 0 0 XXX *Nogle mellemstore stykker trækul 

52 Nej Evt. * 1f** < 5 XX 

Spergula arvensis, Rumex acetosella. *Nogle 
enkelte mellemstore stykker trækul. **Ikke nok til 

C14-datering 
53 Nej Evt. * 0 0 XX *Nogle enkelte mellemstore stykker trækul 

56 Nej Evt. * 1f 1f XX 
Fragment af mulig rug - muligvis ikke nok til 14C. 

*Et stort stykke trækul + nogle mellemstore 

57 Nej Evt. * 1 0 XX Havre. Lerklining 

58 Nej Evt. * 1 0 XX 
Havre - muligvis ikke nok til 14C pga. bevaringen. 

*Nogle enkelte mellemstore stykker trækul 
59 Nej Evt. * 0 0 XX *Nogle enkelte mellemstore stykker trækul 

60 Nej Ja  1+3f 1 XX 
Havre, rug. Rumex acetosella. Slagge af organisk 

materiale 

61 Nej Nej 0 0 X   

  

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn af VKH 7627, Byggemodning, Korsdalsvej. 

Trækulsmængden opgives med henholdsvis X som det mindste og XXXXX som det største indhold af 

trækul. Forkortelsen ’f’ angiver, at der er tale om et fragment af hhv. kornkerne eller frø. Hvis 

identifikationen af kornkerner og frø er usikker, er dette markeret med ’cf’. Dette indikerer, at de 

arkæobotaniske levn ligner en bestemt genus eller sort 
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x-nr. 26 27 33 x-nr. 

Floteret (ml) 45 45 50 Floteret (ml) 

Oprindelig jordprøve (liter) 5 5 5 Oprindelig jordprøve (liter) 
          

Cerealia 4   17 Korn 

Cerealia (fragment) 52 55 238 Korn (fragment) 

Cerealia aksled (antal/antal led)     3/3 Korn aksled (antal/antal led) 

cf. Cerealia (strå)     1 cf. Korn (strå) 

Avena sp. 35 22 188 Havre 

Avena sp. "nåle"     17 Havre "nåle" 

Hordeum vulgare var. nudum     2 Nøgen byg 

Hordeum vulgare var. vulgare 1 4 15 Avnklædt byg 

Hordeum vulgare 3 8 20 Byg 

cf. Linum usitatissimum     2 cf. Dyrket hør 

Secale cereale ssp. cereale 15 10 48 Rug 

Triticum turgidum ssp. dicoccon/aestivum ssp. spelta     1 Emmer/spelt 

Triticum sp.     1 Hvede 
          

Corylus avellana (skalfragment)   1 3 Hasselnød (skalfragment) 

Empetrum nigrum     1 Revling 

Rubus ideaus/caesius     1 Hindbær/Kornbær 
          

Asteraceae 6 1 32 Kurvblomst-familie 

Carex sp. 1   1 Star 

Caryophyllaceae 9   15 Nellike-familie 

Chenopodium album 5 11 68 Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp. 47 48 133 Gåsefod 

Fabaceae   1 3 Ærteblomst-familie 

Fallopia convolvulus 1 4 14 Snerle-pileurt 

Galeopsis sp.     5 Hanekro 

Galium sp. 2 3 4 Snerre 

Hypericon sp. 1     Perikon 

Persicaria lapathifolia/maculosa 26 24 93 Bleg/Fersken-pileurt 

Poaceae 16   97 Græsfamilien 

Polygonaceae     5 Pileurt-familien 

Polygonum aviculare     1 Vej-pileurt 

Rumex acetosella 6 12 43 Rødknæ 

Rumex sp. 2   7 Skræppe 

Spergula arvensis 2 12 4 Almindelig spergel 

Veronica sp.     1 Ærenpris 

Viola sp.     1 Viol 
          

Indet 27 13 62 Ubestemmelig 
          

Mineralsk slagge* 14 2 4 Mineralsk slagge* 

Opvarmet deformeret organisk materiale* 22 18 429 Opvarmet deformeret organisk materiale* 

Ubrændt knoglefragment   1   Ubrændt knoglefragment 

Bemærkninger       Bemærkninger 

 
Tabel 2. De analyserede prøver fra VKH 7627, Byggemodning, Korsdalsvej. Hvis identifikationen 

er usikker, er dette markeret med ’cf’. * kun udsorteret fra >2 mm-fraktionen 
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