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Indledning 

Lokaliteten HEM 5265, Åbrinken blev udgravet i september-oktober 2013 af Museum 

Midtjylland1 Indenfor udgravningsområdet blev der afdækket et antal gruber og andre anlæg 

herunder sporene af i alt 31 huse. Samlet set kunne pladsen dateres til perioden fra ældre 

bronzealder til den ældste del af førromersk jernalder (ca. 1500 BC – ca. 250 BC).  

Under udgravningen blev der udtaget et antal jordprøver til undersøgelse for indholdet af 

forkullet arkæobotanisk materiale.  

Prøvebehandlingen   

De arkæobotaniske prøver blev indledningsvis floteret af Museum Midtjylland på eget 

floteringsanlæg. I floteringsanlægget tilføres der 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. Disse flyder til sidst ud over den øverste ende af 

slisken, hvor de opfanges i et finmasket net, mens den tunge floteringsrest, der ligger tilbage 

i floteringsmaskinen efter den afsluttende flotering, kan soldes og gemmes separat. 

Efter den afsluttende flotering og tørring blev floteringsprøverne fra Åbrinken videresendt til 

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum til yderligere behandling.  

                                                           
1 Lokaliteten HEM 5265, Åbrinken (FHM 4296/1976) blev udgravet ved museumsinspektør Vibeke Juul 
Pedersen. Den er beliggende i Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt, har Sb-stednr. 180811-
281 og UTM koordinaterne: 478.567,625/6.235.697,375. 
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Det kursoriske gennemsyn 

Resultatet af det efterfølgende kursoriske gennemsyn af de arkæobotaniske prøver fremgår 

af tabel 1. Gennemsynet blev foretaget af cand.scient. Malene Kjærsgaard Sørensen på 

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum under supervision af mag. 

art. Marianne Høyem Andreasen.  

Under gennemsynet blev der fundet forkullede kornkerner og/eller frø i ti ud af de 21 prøver 

gennemsete prøver. Kornkernerne blev bestemt til byg (Hordeum vulgare) i form af 

nøgenbyg (Hordeum vulgare var. nudum) og bygkerner, der ikke kunne nærmere bestemmes 

(Hordeum vulgare) samt havre (Avena sp). Af forkullede frø blev der erkendt hvidmelet 

gåsefod (Chenopodium album), bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), 

almindelig rødknæ (Rumex acetosella), star (Carex sp.) og græs (Poaceae). Der blev desuden 

observeret skalfragmenter fra hasselnød (Corylus avellana) i nogle af prøverne og stængler 

af hedelyng (Calluna vulgaris) i en enkelt prøve. 

Trækulsmængden i prøverne var varierende fra meget lav til høj.  

Det kursoriske gennemsyn viste, at to af prøverne (X58 og X60) indeholdt så store mængder 

af især forkullede vilde frø, at de muligvis ville kunne egne sig til analyse. X58 stammer fra en 

grube (A700), mens X60 er udtaget fra et sortfarvet forsænket område (A614), der lå placeret 

i en hustomt (A1054). X60 blev 14C dateret på en forkullet kerne af nøgen byg (Hordeum 

vulgare var. nudum) til 1421-1267 BC (94%), hvilket passer godt med den arkæologiske 

datering af hus A1054 til ældre bronzealders periode II/III. En analyse af X60 blev derfor 

bestilt, da en sådan formodedes at ville kunne give et indblik i agerbruget med relation til 

huset. Grube A700, hvorfra X58 kom var til gengæld udateret og en analyse af denne prøve 

blev i første omgang fravalgt. Da analysen af X58 imidlertid efterfølgende viste sig at kunne 

indgå i et praktikforløb for studerende Roisin Drumm blev der dog mulighed for, at også 

denne prøve kunne analyseres. Derfor vil denne rapport præsentere resultatet af analysen 

af begge de to prøver, som blev udført af Roisin Drumm under supervision af mag.art 

Marianne Høyem Andreasen på Afdelingen for Konservering og Naturvidenskab på 

Moesgaard Museum. 

Den arkæobotaniske analyse af X60 

Resultatet af analyse af X60 kan ses i tabel 2 nedenfor. Prøven er udtaget fra den sydvestlige 

halvdel af det firkantede og ca. 14 cm dybe anlæg A614, som lå placeret imellem sydvæggen 

og den tredje tagbærende stolpe fra øst i det tre-skibede hus A1054 (se fig. 2+3). Huset, der 

var det ene af i alt tre ældre bronzealderhuse på stedet, var tilnærmelsesvist øst-vest 

orienteret. Huset målte ca. 12x7,6 m men var dog ikke fuldt udgravet i længden, som af 

denne grund ikke kunne fastslås sikkert. Funktionen af A614 er ukendt, men anlægget fulgte 

tydeligvis husets orientering, og som tidligere nævnt korresponderede 14C dateringen af X60 

også fint med husets datering til ældre bronzealder periode II/III (ca. 1500-1100 BC). 

Som det fremgår af tabel 2, indeholdt den analyserede prøve X60 overvejende frø fra vilde 

arter, men der fandtes dog også enkelte rester af afgrøder i prøven. 
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Afgrøder 
Af afgrøder i X60 optrådte der enkelte rester af byg (Hordeum vulgare) både i form af 

avnklædt byg (Hordeum vulgare var vulgare) og nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum), 

og herudover fandtes også enkelte kerner af havre (Avena sp.). Ved de to havrekerner var 

det dog ikke muligt at fastslå, om det drejede sig om dyrket havre eller i stedet om 

ukrudtsarten flyvehavre. 

Vilde arter 
Vilde arter optrådte i prøve X60 med en række forskellige arter. Langt de fleste frø stammer 

dog fra arterne sølv-potentil (Potentilla argentea) samt rødknæ (Rumex acetosella), men der 

optrådte dog også en del frø fra arter som græs (Poaceae), fersken-/bleg pileurt (Persicaria 

maculosa/lapathifolia) og sort natskygge (Solanum nigrum). Alle øvrige vilde arter i prøven 

optrådte kun med ganske få eksemplarer (se fig. 1). 

 

       
Fig. 1. Fordelingen af identificerede ukrudtsfrø i X60. 

 

Tolkning af prøve X60 

Mht. den overordnede tolkning af de forkullede makrofossiler i prøve X60 skal det 

indledningsvis siges, at det ikke vides, om materialet er primært og kommer fra processer, 

som inkluderer ild og varme, som har foregået i selve anlægget eller om det forkullede 

materiale kommer fra et andet sted på pladsen for efterfølgende at blive deponeret i anlæg 

A614, eksempelvis i form af affald. Den følgende diskussion bliver derfor en mere overordnet 

vurdering af karakteren af det forkullede materiale. 
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Som tidligere nævnt dominerer ukrudtsfrø klart over kerner fra dyrkede arter i X60. Den mest 

almindelige vilde art i prøven, sølv-potentil, optræder typisk på overdrevsarealer, og da de 

fleste af de øvrige hyppigt forekommende arter i form af rødknæ og græs også ofte optræder 

på enge/overdrev, indikerer de vilde arter i prøven overvejende planter fra denne type 

biotoper.  

Blandt de mindre hyppigt forekommende arter i prøven optræder fersken-/bleg pileurt og 

sort natskygge mere typisk på marker og ruderater. Det er således meget sandsynligt, at der 

er flere forskellige typer plantemateriale repræsenteret i prøven. Frøene fra eng-/overdrevs-

planter kunne således indikere indsamlede/indhøstede planter fra overdrev/enge i 

forsænkningen og muligvis hø. Godt nok blev der ikke fundet strådele, stængeldele eller 

andre rester af f.eks. hø i X60, men strå og stængler er skrøbelige og overlever ofte ikke en 

forkulningsproces (Boardman & Jones 1990), så der kan sagtens have været strå eller 

stængler til stede i forsænkningen oprindeligt.  

I modsætning til eng-/overdrevs-planterne tyder tilstedeværelsen af vilde arter, som trives 

på ruderater på, at der sandsynligvis også har været en smule markukrudtsfrø til stede i 

anlægget. Dette passer godt med, at der også findes afgrøderester i prøven.  

En naturlig tolkning af markukrudtsfrøene er således, at de sandsynligvis afspejler rester af 

det markukrudt, som har vokset med kornet på marken, og som er blev indhøstet sammen 

med dette.  

Mht. de dyrkede arter i prøven, skal det først indskydes, at tolkningen af disse må tages med 

visse forbehold pga. de ganske få analyserede kerner, som tilhører de enkelte arter. Ved 

enkeltkerner kan det således ikke ganske udelukkes, at de afspejler forurening af prøven med 

materiale, der kommer fra andre kontekster på pladsen, og som på én eller anden måde, 

f.eks. pga. regnormeaktivitet er havnet i A614. Desuden skal det nævnes, at da alle 

afgrøderester i prøver blot optrådte med enkelteksemplarer, er det udelukkende muligt at 

diskutere tilstedeværelse og ikke f.eks. om nogle afgrøder har været mere fremtrædende 

end andre. 

Når det er sagt, faldt det også i øjnene, at enkelte tilstedeværende afgrøder i X60 er 

forholdsvis sjældne i ældre bronzealder. Nærmere bestemt gælder dette især de to arter 

avnklædt byg og havre. 

 Havre dukker godt nok sporadisk op i de danske fund allerede i enkeltgravstid (Robinson 

2000), men den bliver dog først almindelig omkring begyndelsen af jernalderen. Af denne 

grund hører havren fra Åbrinken til blandt de tidligste danske eksempler, selv om det, som 

tidligere nævnt, ikke er sikkert, om den har været en dyrket art eller ukrudt. Ligesom det er 

tilfældet med havre, bliver også avnklædt byg normalt først en almindelig dyrket art i hvert 

fald i Jylland i løbet af ældre jernalder (Jensen & Andreasen 2011). Da avnklædt byg dog 

optræder sporadisk i danske fund fra begyndelsen af neolitikum (Robinson 2000), og da der 

desuden nu kendes fund fra ældre bronzealder, hvor avnklædt byg er en fremtrædende 

afgrøde (Jensen et al in press), er tilstedeværelsen af enkelte avnklædte bygkerner i X60 dog 

mindre usædvanligt end forekomsten af havre. 
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Fig. 2. Det firkantede anlæg A614 i hustomt A1054 fotograferet fra  

Øst (foto: Museum Midtjylland). 

Fig. 3. Placeringen af hus A1054 i udgravningsfeltet. De tre ældre bronzealderhuse  

er udfyldt med gråt. De øvrige farver markerer huse fra førromersk jernalder. 

 

A1054 
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Den arkæobotaniske analyse af prøve X58 

X58 kommer fra den formodede lertagningsgrube A700, som målte 79 cm i dybden og havde 

en diameter på 131 cm (se fig. 4). Gruben er udateret, men da gruberne generelt fra 

lokaliteten daterer sig til den ældre del af førromersk jernalder (tjek med Jonas), er det 

sandsynligt, at også grube A700 kan dateres til denne tidsperiode. 

Prøve X58 er udtaget fra et gråbrunt-mørkt gråbrunt fyldlag et stykke nede i gruben. 

Indholdet af den analyserede prøve, som fremgår af tabel 2 nedenfor, viste, at A700 

indeholdt forkullede planterester af både dyrkede arter, formodede indsamlede arter samt 

vilde arter.  

 

 
Fig. 4. Fladefoto af grube A700 (foto: Museum Midtjylland) 

 

Afgrøder og indsamlede arter 
Som det fremgår af tabel 2 indeholdt X58 enkelte afgrøderester bl.a. i form af korn (Cerealia 

indet.), der desværre ikke kunne identificeres nærmere. Herudover fandtes et par frø af 

sæddodder (Camelina sativa). Sæddodder var en hyppigt udnyttet oliefrøplante i ældre 

jernalder (Jensen & Andreasen 2011), men arten optræder dog også som ukrudt og er i nyere 

tid f.eks. en velkendt ukrudtsart på hørmarker. Af denne grund er det usikkert, om de to 

sæddodderfrø fra Åbrinken afspejler dyrket afgrøde eller ukrudt. J.fr. problemerne nævnt 

ovenfor omkring tolkningen af ganske få frø, er de to sæddodderfrø under alle 

omstændigheder vanskelige at tolke sikkert. 

De mest sikre tegn på fødeudnyttede planterester i X58 var samlet set hassel (Corylus 

avellana), idet der fandtes en del forkullede skalfragmenter af denne art som tegn på 

indsamling af hasselnødder.  

Vilde arter 
Forkullede frø fra en række vilde arter dominerede klart over resterne af økonomiplanter i 

X58 (fig. 5). Frøene fra de fleste arter optrådte i forholdsvis lave mængder. Især frø fra 
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almindelig spergel (Spergula arvensis) fandtes dog i meget stort tal i prøven, men også 

gåsefod (Chenopodium sp.), sikkert langt overvejende i form af hvidmelet gåsefod 

(Chenopodium album) og frø af fersken-/bleg pileurt fandtes også i nogen grad i prøven (fig. 

6). 

 

 
Fig.5. Fordelingen af økonomiplanter i forhold til vilde planter i X58. 

Tolkningen af X58 

Hvidmelet gåsefod og fersken-/bleg pileurt optræder typisk på marker og anden hyppigt 

omrodet jord. Det er derfor oplagt at tolke frøene fra disse arter som rester af 

markukrudtsfrø, der muligvis er blevet renset fra indhøstede afgrøder i forbindelse med 

kornrensningen, og som efterfølgende er blevet forkullet og deponeret i gruben. Også 

almindelig spergel er en hyppigt forekommende ukrudtsart, f.eks. på hørmarker. 

Tilstedeværelsen af de mange spergelfrø i prøven skal måske ligesom frøene af fersken-/bleg 

pileurt og gåsefod ses som rest fra afgrøderensning. Da spergelfrø, som er meget olieholdige, 

dog også blev udnyttet f.eks. til menneskeføde i ældre jernalder (Harild et al. 2007), er en 

alternativ tolkning, at de mange spergelfrø er en rest planteføde, der på en eller anden måde 

er forkullet og deponeret i gruben, og at de øvrige markukrudtsfrø måske har været iblandet 

spergelfrøene i form af ukrudt. 

Samlet set er de analyserede plantearter i X58 alle typisk forekommende i plantefund fra 

ældre jernalder i Danmark. Mht. den overordnede tolkning af prøven, giver planteindholdet 

3
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Vilde frø (undtagen spergel) Amindelig spergel



   

8 
 

med tilstedeværelsen både af vilde arter typiske for marker og forkullede hasselnøddeskaller, 

som indikerer indsamling, ikke indtryk af, at plantematerialet i gruben stammer fra en 

bestemt arbejdsproces. Snarere afspejler det en blanding af forskellige typer 

plantemateriale, som hidrører fra forskellige arbejdsprocesser. Den mest oplagte tolkning af 

X58 er derfor, at den afspejler forskellige typer plantemateriale, som er blev forkullet, måske 

i forbindelse med affaldshåndtering, og blandet sammen for derefter at blive deponeret i 

gruben sandsynligvis i form af affald. 

 

 
Fig. 6.Fordeling af identificerede frø fra vilde arter i X58. 

Afslutning 

Materialet fra ældre bronzealder udmærker sig især ved den kraftige tilstedeværelse af frø 

fra sølv-potentil men også af andre arter, der tyder på enge eller overdrev, hvilket igen 

indikerer indsamlet materiale måske i form af hø fra denne type biotoper. Om dette 

indsamlede materiale har haft eller har været tiltænkt en funktion som dyrefoder, 

gulvstrøelse, tagmateriale e.l. enten i tilknytning til anlæg A614, hus A1054 eller et andet 

sted på lokaliteten vides dog ikke.  

Afgrøderesterne fra ældre bronzealder peger, især pga. tilstedeværelsen af havre, men dog 

med forbehold for de få havrekerner, fremad i tid imod ældre jernalders agerbrug. Set i 

forhold hertil har prøve X58, der formodes at komme fra ældre førromersk jernalder et 

botanisk indhold, som er ganske typisk for danske plantefund fra denne periode. Samlet set 

giver de to analyserede prøver således et godt indblik i agerbruget på Åbrinken både i ældre 

1008

26
54 23

Fordeling af frø fra vilde arter X58

Amindelig spergel Gåsefod sp.

Fersken-/bleg pileurt Øvrige identificerede frø fra vilde arter
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bronzealder men sandsynligvis også i ældre jernalder. Når det er sagt, må det dog 

understreges, at indblikket ud fra blot to analyseprøver naturligvis er begrænset i forhold til 

det varierede agerbrug, som må have eksisteret på lokaliteten i de pågældende perioder.  

Planterne 

De dyrkede og indsamlede arter 
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. Hassel. 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 & Ericsson 2005) 

 

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) 

 
Potentilla argentea L. Sølv-potentil. 15-30 cm høj. Blomstrer juni-august. Skrænter, bakker, 
overdrev, vejkanter og diger. (Hansen 1993) 
 

Rumex acetosella L. Rødknæ. 15-30 cm høj, omkring 1.000 frø pr. plante. Flerårig. Udpræget 
vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrøder på magre kalkfattige sandjorder og 
tørre humusagtige jorder. Grå klit, strandoverdrev, sandede overdrev og vedvarende 
græsmarker, vejkanter, skovrydninger, agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, 
Jessen & Lind 1922) 

 
Scleranthus annuus L. Enårig Knavel. 5-20 cm stængler. Blomstrer næsten hele året, dog 
fortrinsvis maj-juni. Er enten sommerannuel eller overvintrende enårig. Forekommer 
almindeligt som ukrudt i både vårsæd og vintersæd i let, kalkfattig jord. Særlig hyppig i rug, 
og regnes som en af de mest sikre karakterplanter for kalktrængende jorder. Sandet, især 
næringsfattig, tør agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) 

 
Solanum nigrum L. Sort natskygge. 15-50 cm. Blomstrer juni-oktober. Bær mat sort eller 
grønt, saftigt. Agerjord, haver, ruderater (Hansen 1993) 

 

Sonchus asper Ru svinemælk. 30-100 cm høj. Blomstrer juli-oktober. Næringsrig- og 
kvælstofsrig bund på ruderater, vejkanter, agerjord (Mossberg, Steenberg & Ericsson 2005) 
 

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, 
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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 
Carex sp. Star sp. 
Caryophyllaceae. Nellikefamilien 

Chenopodium sp. Gåsefod sp. 
Poaceae. Græsfamilien 
Trifolium sp. Kløver sp. 
Veronica sp. Ærenpris sp. 
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  EGNET TIL EGNET TIL  ANTAL    

X-NR A-NR ANALYSE? 

14C-
DATERING KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

20 370 Nej Evt. 0 0 XXX   

22 564 Nej Evt. 0 0 XXXX   

23 715 Nej Evt. 0 0 XXXX   

27 551 Nej Evt. 0 0 XXX   

29 559 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

39 304 Nej Evt.  0 0 XXXXX   

56 589 Nej Evt. 0 0 XX   

57 700 Nej Evt. 0 0 XXXX Hasselnød skal, lyng 

58 700 Evt.  Evt. 0 
200-
800 XXXXX Spergula avensis, Persicaria lapathifolia/maculosa 

59 614 Nej Evt. 0 0 XX   

60 614 Evt. Ja 12-20 
500-

1000* XXX 

Byg, cf. nøgenbyg, havre, nøgenbyg, 
hasselnødskal, Rumex acetosella, Chenopodium 
album, Percicaria lapathifolia/maculosa, Poaceae. 

*rigtig mange ukendte frø der mindre om 
skovjordbær, men er for små 

78 1204 Nej Evt. 0 0 XXX   

108 1504 Nej Evt. 0 15-25 XXX 
Persicaria lapathifolia/maculosa. Rumex 

acetosella, Carex 

109 1528 Nej Ja 1 8-12 XX Cerealia indet., Persicaria lapathifolia/maculosa 

110 1532 Nej Ja 2+f 0 XX Byg  

112 1589 Nej Evt.  0 15-30 XXXXX Spergula avensis 

113 1597 Nej Evt. 0 5-15 XXXX Persicaria lapathifolia/merculosa 

124 1086 Nej Evt.  1f 0 XXX cerealia indif. 

127 256 Nej Evt. 0 0 XX   

129 1700 Nej Evt. 0 1 XX  Persicaria lapathifolia/maculosa, moderne rødder 

129 1806 Nej Evt. 0 1-3 XXXX 
Persicaria lapathifolia/maculosa, mange moderne 

rødder 

Tabel 1. De kursoriske gennemsyn fra Åbrinken. Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 Xér. X=meget lidt trækul 
og XXXXX=rigtig meget trækul. ”f”=fragmenter, ”cf.”=sandsynlig bestemmelse. 
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Prøve-nr X58 X60 Prøve-nr 

Prøvestørrelse (l) 3 2 Prøvestørrelse (l) 

Prøvestørrelse (ml) 115 5 Prøvestørrelse (ml) 

Avena sp. (kerner)   2 Havre (kerner) 

Hordeum vulgare var. nudum (kerne)   1 Nøgen byg (kerne) 

Hordeum vulgare var. vulgare (kerner)   3 Avnklædt byg (kerner) 

Hordeum vulgare (kerner)   2 Byg (kerner) 

Camelina sativa 2   Sæddodder 

Cerealia indet. (kerner) 1+1f. 5f. Korn indet. (kerner) 

Corylus avellana (nøddeskalsfragmenter) 25   Hassel (nøddeskalsfragmenter) 
        

Carex sp. 3   Star sp. 

Caryophyllaceae 3   Nellike-familien 

Chenopodium album 9 2 Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp. 26   Gåsefod sp. 

Persicaria maculosa/lapathifolium 54 12 Fersken-/bleg pileurt 

Poaceae 1 22 Græs-familien 

Potentilla argentea 2 775 Sølv-potentil 

Rumex acetosella 5 434 Rødknæ 

Solanum nigrum   10 Sort natskygge 

Spergula arvensis 1008 1 Amindelig spergel 

Trifolium sp.   1 Kløver sp. 

Veronica sp.   3 Ærenpris sp. 

Indet. 37 92 Ubestemt 
        

Trækul XXX XXXXX Trækul 

Tabel 2. De analyserede prøver fra Åbrinken. Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 X´er. X=meget lidt trækul og 
XXXXX=rigtig meget trækul. ”f”=fragmenter, ”cf.”=sandsynlig bestemmelse. ”sp”=bestemmelse til slægt, men 
ikke nærmere til art.    
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