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Indledning
I 2014 blev der gennemført en udgravning ved Krogstrupvej (HEM 5270)1
vest for Herning. Udgravningen blev forestået af arkæolog Ditte Guldager. I
forbindelse med udgravningen blev der undersøgt en lang række anlæg i
form af hustomter samt gruber, kogestensgruber og ovne fra yngre
bronzealder og førromersk jernalder (figur 1). I forbindelse med
udgravningen blev der udtaget jordprøver til flotering og
makrofossilanalyse fra en stor del af anlæggene.

Figur 1. Oversigtsplan over udgravningen af HEM 5270, Krogstrup VII
(Guldager 2015)
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HEM 5270, Krogstrup VII (FHM 4296/2088). Snejbjerg sogn, Hammerum herred,
Region Midtjylland. Sted nr. 180314-91. UTM: 492.116/ 6.220.022 Zone 32
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Prøvebehandling
Jordprøverne blev floteret af Museum Midtjylland. 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.

Det kursoriske gennemsyn
Resultatet af det efterfølgende arkæobotaniske kursoriske gennemsyn
fremgår af tabel 1. Gennemsynet blev foretaget af cand.scient. Malene
Kjærsgaard Sørensen på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab,
Moesgaard Museum.
Gennemsynet viste, at cirka halvdelen af de gennemsete prøver
indeholdt forkullede kornkerner og/eller frø. Kornkernerne blev bestemt til
byg (Hordeum vulgare), hvoraf nogle kunne identificeres som nøgen byg
(Hordeum vulgare var. nudum) samt hvede (Triticum sp.) i form af
emmer/spelt (Triticum dicoccon/Triticum spelta) og
brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum/Triticum durum). I to af
prøverne blev der fundet avnbaser fra emmer (Triticum turgidum ssp.
dicoccon) og aksled fra brødhvede/durumhvede (Triticum
aestivum/Triticum durum) og byg (Hordeum vulgare). Af forkullede frø blev
der umiddelbart erkendt hvidmelet gåsefod (Chenopodium album),
bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), almindelig spergel
(Spergula arvensis), lancet-vejbred (Plantago lanceolata), snerle-pileurt
(Fallopia convolvulus), nellikefamilien (Caryophyllaceae), skræppe (Rumex
sp.), star (Carex sp.), græs (Poaceae) og muligvis mynte (cf. Mentha sp.). I
en enkelt af prøverne blev der fundet en stængel fra hedelyng (Calluna
vulgaris).
Der er i to af prøverne fundet magnetiske smedeskæl og -kugler (tabel
1).
Trækulsmængden i prøverne var varierende fra meget lav til høj.
På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev det besluttet at lave en
arkæobotanisk analyse af prøverne x55, x56 og x57, der alle stammer fra en
grube A227, der er tolket som en ovn. Desuden blev det besluttet at
inkludere den samtidige prøve x63 fra et stolpehul/fyldskifte A171, der
sandsynligvis stammer fra et hus. Herved vil en analyse af de to forskellige
kontekster vise ligheder og forskelle mellem de to anlægstyper foruden at
give et indblik i anlæggenes funktion og agerbrugsprocesserne samt
planteøkonomien på lokaliteten generelt.
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Figur 2. Oversigtsplan over de analyserede arkæobotaniske prøver fra
stolpehul/fyldskifte A171 og ovn A227. Det markerede hus er fra
førromersk jernalder (tegning: Museum Midtjylland)

Anlæggene
Kornkerner fra ovnen og stolpehullet/fyldskiftet er dateret til henholdsvis
908-807 cal. BC og 913-810 cal. BC, hvilket vil sige yngre bronzealder. De to
anlæg ligger umiddelbart udenfor et hus fra omkring år 0 (figur 2), som er
den generelle datering af lokaliteten, men ud fra dateringerne ses det, at
der ikke er en sammenhæng mellem de to analyserede anlæg og huset.
Andre dateringer fra lokaliteten viser dog, at der også har været en
bopladsfase i bronzealderen.

Stolpehul/Fyldskifte A171
x63 er domineret af kornkerner (figur 4), der hovedsageligt stammer fra byg
i form af nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum)(tabel 2). Derudover er
der fra korn identificeret kerner fra emmer/spelt (Triticum
dicoccon/Triticum spelta) 2 samt aksled fra byg (Hordeum vulgare) og
avnbaser fra hvede (Triticum sp.), hvoraf én kunne nærmere identificeres
som emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccon)(tabel 2).
Hovedparten af frøene stammer fra typisk markukrudt som
bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), lancet-vejbred
(Plantago lanceolata)3, rødknæ (Rumex acetosella) og almindelig spergel
(Spergula arvensis). De øvrige frø er kun bestemt til familie eller slægt,
hvorfor det ikke er muligt at sige med sikkerhed, hvilken biotop de stammer
fra (tabel 2). Den store overvægt af frø fra typiske markukrudtsarter gør det
sandsynligt, at ukrudtet har vokset på den dyrkede mark og er indhøstet
sammen med kornet.
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Der skelnes i denne rapport ikke mellem emmer og spelt. Ud fra kernerne alene er
det meget vanskeligt at skelne disse to sorter fra hinanden, da der er et betydeligt
overlap i de to sorters mål (højde, bredde, længde) (Jacomet et al. 2006)
3
I pollenanalyse bliver lancet-vejbred oftest set som en græsningsindikator. Forsøg
med dyrkning af kornmarker ved hjælp af forhistoriske metoder på Lejre
Forsøgscenter har dog vist, at planten trives glimrende på denne type mark
(Henriksen 1996)
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Da det er usikkert, hvilken overordnet kontekst A171 tilhører, er det
vanskeligt at tolke indholdet i x63, og hvorfor materialet er forkullet.
Sammensætningen af x63 med en dominans af nøgen bygkerner sammen
med aksled fra byg, markukrudtsfrø og enkelte mulige kornstråsfragmenter
(tabel 2) antyder dog, at der kan være tale om et lager af tærsket nøgen
byg, som endnu ikke er helt renset, eller et lager hvor planterne endnu ikke
er tærsket, men stadig står som neg. Alternativt kan der måske være tale
om affald, der er deponeret i anlægget, eller der kan være tale om
”baggrundsstøj” i form af blandet affald fra bopladsen, hvor flere forskellige
begivenheder er blandet sammen.
Figur 3. Ovn A227
med de
forskellige lag
markeret
(modificeret efter
Guldager 2015)

Ovnen A227
Den mulige ovn består af en nedgravning/grube (lag a), hvori der er
foretaget en afbrænding (lag b). Lag c er muligvis rester efter en kuppel af
ler, som efterfølgende er kollapset (Guldager 2015), mens lag e kunne være
efterfølgende opfyld (figur 3).
Fra ovnen er udtaget tre makrofossilprøver. x55 stammer fra lag b
(afbrændingslaget), x56 er fra lag e (det mulige opfyldslag), mens x57 er fra
lag c (den mulige kuppel).
x55 og x57
I sammensætningen minder x55 og x57 meget om hinanden – bortset fra at
x55 indeholder langt flere makrofossiler end x57, mens x56 klart adskiller
sig fra de to øvrige prøver fra anlægget (figur 4 & 5). x55 og x57 er
dominerede af aksled/avnbaser fra hvede, hvoraf langt hovedparten er fra
emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccon), mens kun en lille andel stammer
fra enkorn (Triticum monococcum ssp. monococcum)4(figur 4 & 5; tabel 2).
Begge prøver indeholder desuden en mindre procentdel fra nøgen byg
(Hordeum vulgare var. nudum) og avnklædt byg (Hordeum vulgare var.
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Det er muligt, at kernerne og avnbaserne fra enkorn i stedet skal tilskrives emmer,
da de nederste og øverste avnbaser fra et emmer-aks ofte kun vil indeholde én
kerne, og kernen og avnbasen vil derfor ligne enkorn, mens alle andre avnbaser
indeholder to kerner (Jacomet et al. 2006; Cappers & Neef 2012, s. 313)
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Figur 4. Forholdet
mellem
kornkerner,
aksled/avnbaser
og frø i de
analyserede
arkæobotaniske
prøver

Figur 5.
Forholdet
mellem hvedeaksled/avnbaser,
hvede, bygaksled og byg i
de analyserede
arkæobotaniske
prøver

Figur 6.
Forholdet
mellem frø fra
markukrudt/
ruderater og
andre frø i de
analyserede
arkæobotaniske
prøver

Figur 7. Forholdet
mellem de
forskellige
hvedesorter og
deres
aksled/avnbaser i
de analyserede
arkæobotaniske
prøver
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Figur 8. Diverse agerbrugs- og kornrensnings-processer
(Renfrew & Bahn 1994)
vulgare) samt bygaksled og frø (figur 4 & 5; tabel 2). Frøene er dominerede
af de samme typiske markukrudtsarter som x63, mens en mindre andel ikke
kunne identificeres til art og dermed biotop (figur 6; tabel 2).
I x55 og x57 blev der også identificeret rester af nøgen hvede, idet der
blev fundet enkelte kerner fra brødhvede/durumhvede (Triticum
aestivum/Triticum durum) 5 samt en mindre mængde aksled (figur 7; tabel
2). Hovedparten af aksleddene kan kun identificeres som
brødhvede/durumhvede, men enkelte kunne identificeres som brødhvede
(Triticum aestivum ssp. aestivum), ligeledes er der tre aksled, som muligvis
stammer fra durumhvede (Triticum cf. turgidum ssp. durum).
Sammensætningen af x55 og x57 med en meget tydelig dominans af
emmer-avnbaser sammen med en mindre mængde emmer/spelt-kerner,
markukrudtsfrø og enkelte mulige kornstrå antyder, at der er tale om
tærskeaffald, der er renset fra en indhøstet emmer-afgrøde. Når korn bliver
høstet, vil der oftest følge en del ukrudtsplanter med, med mindre kornet
bliver afskåret umiddelbart under akset. Når kornet bliver tærsket, vil
frøene fra ukrudtsplanter også være iblandet og skal renses bort sammen
med aksdele og strå m.m., hvilket sker ved hjælp af en række
kornrensningsprocesser, som vil følge et bestemt mønster i ikkeindustrialiseret landbrug (figur 8). Dette affald fra rensningen af det
tærskede korn findes i mange tilfælde i prøver fra forhistoriske lokaliteter
5

Kerner fra brødhvede og durumhvede kan ikke adskilles. Kun ved hjælp af aksled
kan en adskillelse af de to undersorter lade sig gøre. Indtil for nyligt blev det
formodet, at kun brødhvede blev dyrket i Norden i forhistorisk tid, da durumhvede
er en mere sydlig kornsort (Cappers & Neef 2012). Nu er der imidlertid identificeret
aksled fra durumhvede i neolitisk kontekst i Danmark (Kirleis & Fischer 2014;
Andreasen 2017)
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og er sandsynligvis det, x55 og x57 afspejler. I og med at det er emmeravnbaser og kerner, der er fundet i prøverne, er det sandsynligt, at der er
tale om rester fra den sidste håndrensning af kornet, da emmer (og enkorn
og spelt) er en såkaldt dækket hvedesort, der som regel bliver oplagret som
småaks. Derfor bliver disse sorter først renset helt umiddelbart før brug
(Hillman 1984). De mest kendte fund af tærskeaffald er moseligenes
maveindhold, hvor f.eks. Grauballemandens maveindhold i høj grad vidner
om, at tærskeaffald kunne bruges som menneskeføde (Helbæk 1958; Harild
et al 2007), det kan dog også bruges f.eks. som gulvstrøelse, hvilket kendes
fra hus K1 fra HBV 12275, Kongehøj II og Bdr. Gram (Andreasen 2011;
Robinson 2000). Alternativ brug kan være optændingsmateriale, dyrefoder
eller måske pudefyld. Muligt tærskeaffald er fundet i en del tilfælde på
bopladser særligt fra ældre jernalder, f.eks. ovn A125 fra SBM 1221, Bøgely
I, etape I (Andreasen 2015), men der er også enkelte fund, der kan dateres
til yngre bronzealder, f.eks. HBV 1466, Lille Tornumgård, etape II
(Andreasen 2019). Der er dog stor forskel på forholdet mellem
avnbaser/aksled og frø i de forskellige prøver og lokaliteter, hvilket
sandsynligvis i høj grad skyldes, at der er stor forskel på, hvordan frø og
aksled/avnbaser forkuller, og hvornår de forsvinder helt i forbindelse med
ildspåvirkning, hvor aksled/avnbaser lettere forsvinder helt end frø og
kornkerner (Boardman & Jones 1990).
Anlægget A227, hvorfra x55 og x57 stammer, er tolket som en ovn,
hvilket makrofossilerne fra de to prøver godt kan understøtte. Spørgsmålet
er, hvorfor tærskeaffaldet er endt i ovnen? En mulighed kunne være, at
materialet har været tørret i ovnen før oplagring for at undgå, at det
rådnede. En anden mulighed, som nok er den mest sandsynlige, er, at
tærskeaffaldet har været brugt som optændingsmateriale.
X56
x56 indeholder forholdsvis mange kornkerner fra byg, mens andelen af frø
og aksled er stort set lige store (figur 4 & 5). Også i denne prøve er der
hovedsageligt tale om nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum), mens
avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) kun er repræsenteret ved få
kerner (tabel 2). Ligeledes er der enkelte kerner fra emmer/spelt (Triticum
dicoccon/Triticum spelta) og brødhvede/durumhvede (Triticum
aestivum/Triticum durum)(tabel 2). Aksleddene stammer fra byg, mens
avnbaserne hovedsageligt er fra emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccon),
mens én muligvis er fra spelt (Triticum cf. aestivum ssp. spelta)(tabel 2).
Frøene stammer ligesom i de øvrige analyserede prøver hovedsageligt
fra typiske markukrudtsarter (figur 6; tabel 2), og arter svarende til, hvad
der også blev identificeret i de øvrige prøver (tabel 2).
Samlet set minder x56’s indhold af makrofossiler langt mere om prøven
fra stolpehuller/fyldskiftet (x63) end de øvrige prøver fra ovnen (x55 og
x57)(figur 4-7). Det antyder, at x56 og x63 afspejler samme begivenhed, der
intet har med ovnens funktion at gøre. I stedet må lag e i ovnen, hvorfra
x56 stammer, betragtes som opfyldsmateriale i ovnen, hvilket også kan
passe med anlæggets opbygning (figur 3). Til gengæld må begivenheden,
som x56 og x63 afspejler, have haft en stor udbredelse, da der er en
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forholdsvis stor afstand mellem de to pågældende anlæg (figur 2).
Afstanden mellem de to anlæg synes ikke umiddelbart at understøtte
teorien om, at der er tale om et lager af tærsket, urenset nøgen byg, som
nævnt under tolkningen af x63, da lageret i givet fald må have været
temmelig stort i omfang. Ligeledes er der ikke erkendt en bygning, hvori
dette lager kunne have været placeret. Et stort lager af enten tærsket,
urenset nøgen byg eller neg kan dog ikke helt afvises. Den bedste forklaring
på x56 og x63 er dog sandsynligvis, at der er tale om en
affaldsdeponering/mødding i området, hvor makrofossilerne er deponeret
sammen med andet affald. Planteresterne kan være forkullede før
deponeringen, eller affaldet kan være afbrændt på stedet/møddingen.
Alternativt kan der, som nævnt under x63, være tale om almindelig
”baggrundsstøj” på bopladsen/bopladsaffald. Det virker dog ikke så
sandsynligt, at ”baggrundsstøjen” er så ensartet over så forholdsvis store
afstande, som der er tale om i dette tilfælde.

Opsamling
Det er klart ud fra sammensætningen af makrofossilerne i de individuelle
prøver, at x55 og x57 afspejler aktiviteter i forbindelse med ovnen, hvad
enten det drejer sig om optændingsmateriale eller tørring af tærskeaffald.
Til gengæld ser x56 ikke ud til at være forbundet med aktiviteter i ovnen.
Tværtimod ser x56 ud til at hænge sammen med den samme begivenhed
som x63, der stammer fra et stolpehul/fyldskifte et stykke væk fra ovnen.
Her er det til gengæld usikkert præcist, hvilken begivenhed der er tale om –
lager/affald/”baggrundsstøj”.
Dominansen af nøgen byg og emmer samt mindre indslag af avnklædt
byg og brødhvede/durumhvede passer fint ind i det allerede kendte billede
af agerbruget i yngre bronzealder i Jylland (Robinson 2003). I denne del af
landet var nøgen byg stadig dominerende i forhold til avnklædt byg, mens
skiftet fra nøgen til avnklædt byg allerede så småt var ved at ske på
Sjælland (Jensen & Andreasen 2011). Emmer er også den mest almindeligt
forekommende hvedesort i yngre bronzealder, selvom spelts betydning
tilsyneladende er stigende, mens brødhvede (/durumhvede) kun udgør en
mindre andel (Robinson 2003). Derved ser prøverne fra denne yngre
bronzealder-lokalitet ud til at vise, at områdets agerbrug ikke afveg
nævneværdigt fra, hvad der ellers kendes fra Jylland, dog er den næsten
fuldkomne mangel på olieplanter interessant, men kan skyldes diverse
tafonomiske processer. Hvis spørgsmålet om olieplanter skal forsøges
afklaret, er det nødvendigt med flere arkæobotaniske prøver fra yngre
bronzealder fra området.
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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)
Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj.
Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg & Stenberg
2005)
Triticum aestivum spp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum L.
Brødhvede/Durumhvede
Triticum aestivum ssp. spelta L. Spelt
Triticum turgidum spp. dicoccum L. Emmer

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 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)
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,
skrænter, marker, vedvarende græsmarker og ruderater. (Frederiksen et al.
1950, 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)
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 lapathifolium. 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 800850 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
Bromus sp. Hejre
Carex sp. Star
Cerealia Korn
Chenopodium sp. Gåsefod
Fabaceae Ærteblomstfamilien.
Galeopsis sp. Hanekro
Galium sp. Snerre
Poaceae Græsfamilien
Polygonaceae Syre-familien
Ranunculus sp. Ranunkel
Trifolium sp. Kløver

Litteraturliste
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. p. 41-190
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EGNET TIL

EGNET TIL

X-NR A-NR ANALYSE? 14C-DATERING

ANTAL
KORN

FRØ

TRÆKUL

3-12 XXXXX

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Cerealia indet., Chenopodium
album, få moderne rødder

1

22

Nej

Evt.

1f

2

10

Nej

Evt.

0

0

XXXXX

6

36

Nej

Ja

1f

0

XX

Cerealia indet., få moderne frø og
rødder

7

36

Nej

Evt.

0

0

XX

Få moderne frø og rødder

8

37

Nej

Evt.

0

0

XX

Få moderne frø
Få moderne frø

9

38

Nej

Evt.

0

0

XX

10

38

Nej

Nej

0

0

X

11

39

Nej

Evt.

0

0

XX

Calluna vulgaris, få moderne frø

12

39

Nej

Evt.

0

0

XX

Få moderne frø

13

40

Nej

Evt.

0

1

XX

Plantago lanceolata, få moderne frø

14

41

Nej

Evt.

0

0

XX*

*kun 2 stk. træ

15

42

Nej

Evt.

0

0

XX*

16

42

Nej

Ja

1f

1

XX*

*3-6 stk træ, få moderne frø
Cerealia indet., Chenopodium
album, *2-4 stk træ

18

24

Nej

Evt.

0

0

XX*

* stk træ, få moderne frø

19

24

Nej

Evt.

0

1

XX*

20

20

Nej

Ja

1

2*

XX**

Poaceae, 3-4 stk. træ
cf. Nøgenbyg, *1 rodknold
draphavre, **3-5 stk. træ, få
moderne frø

21

25

Nej

Evt.

0

0

XX*

22

29

Nej

Evt.

0

0

XX*

*4 stk.træ, få moderne frø
*2 stk. træ, få moderne frø og
rødder

23

69

Nej

Evt.

0

0

XX

Magnetiske smedeskæld/kugler

24

95

Nej

Evt.

0

1

XX*

25

275

Nej

Evt.

0

3

XX

26

87

Nej

Evt.

0

7*

XX

27

82

Nej

Ja*

1

2

XX

Chenopodium album,*1 stk træ
Spergula arvensis, frø, få moderne
rødder
*1 rodknold draphavre, Spergula
arvensis, frø, få moderne rødder
*Muligvis ikke nok til 14Cdatering,
Cerealia indet., Spergula arvensis,

28

70

Nej

Evt.

0

1

XX

Caryophyllaceae

29

29

Nej

Nej

0

0

X

30

51

Nej

Evt.

0

0

*XX

31

52

Nej

Nej

0

0

X

32

53

Nej

Ja

1

1

XX

33

46

Nej

Evt.

0

0

X

34

47

Nej

Evt.

1f

3

XX

35

33

Nej

Ja

3-6 + f

0

XXX

36

75

Nej

Evt.

0

6

XX*

37

84

Nej

Nej

0

0

XX*

41

89

Nej

Evt.

0

30-60

XX

51

196

Nej

Evt.

0

0

XX*

52

206

Nej

Nej

1f

6-8

X

*Meget eg, få moderne frø og
rødder
Cerealia indet., Poaceae, få moderne
frø og rødder
Magnetiske smedeskæld/kugler,
moderne rødder
Cerealia indet., Spergula arvensis,
Polygonum aviculare
Nøgenbyg
Cyperaceae, Poaceae, Persicaria
lapathifolia/maculosa, Spergula
arvensis, *få stykker, moget eg.
*Ca. 5 stk, nok eg
Meget Spergula arvensis, Persicaria
lapathifolia/maculosa, Fallopia
convolvulus, Mentha?
Calluna vulgaris, *2 stk trækul, få
moderne rødder
Poaceae, Spergula arvensis, cf.
Carex, få moderne rødder

13

53

197

Nej

Nej

0

0

X

54

199

Nej

Nej

0

0

X

Emmer, brødhvede, byg, avnbaser
emmer (mange), aksled byg, aksled
brødhvede, Persicaria
lapathifolia/maculosa, Chenopodium
50-100 + f 50-100 XXX
album
80-160 +
Nøgenbyg (meget), brødhvede,
mange f 15-30 XXX
Fallopia convolvulus
Nøgenbyg, avnklædt byg?, emmer?,
avnbaser emmer (en del, nogle evt.
enkorn), aksled brødhvede, Fallopia
convolvulus, Persicaria
lapathifolia/maculosa, Spergula
20-40 15-30 XXXXX
arvensis, Chenopodium album

55

227

Ja

Ja

56

227

Ja

Ja

57

227

Evt.

Ja

58

201

Nej

Nej

0

0

X

59

162

Nej

Ja

1

0

X

60

191

Nej

Nej

0

0

X

61

156

Nej

Evt.

0

0

XX*

*3 stk træ

62

202

Nej

Evt.

0

0

XX*

*3 stk. træ

63

171

Evt.

Ja

50-150 + f

0

XXXXX

64

255

Nej

Ja

2 + 2f

6

XX

Nøgenbyg, byg
Cerealia indet., hvede, Persicaria
lapathifolia/maculosa

77

334

Nej

Evt.

0

3

XX

112

5

Nej

Evt.

0

0

XX

Cerealia indet., få moderne frø og
røddder

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn af prøverne fra HEM 5270,
Krogstrup VII. Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 Xér. X=meget lidt
trækul og XXXXX=rigtig meget trækul
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x-nr.

55

56

57

63

x-nr.

Færdig prøve (ml)

30

15

15

25

Færdig prøve (ml)

Oprindelig jordprøve (liter)

2

3

3

4

Oprindelig jordprøve (liter)

28

Korn ubestemmeligt

Cerealia indet

21

Cerealia indet (fragment)
Cerealia aksled (antal/antal
led)
Cerealia aksled/avnbase
fragmenter

226

cf. Cerealia strå

4

234

56

255

Korn ubestemmeligt (fragment)

5/5

29/29

8/8

Korn aksled (antal/antal led)

125

Korn aksled/avnbase fragmenter
2

Mulig kornstrå

Camelina sativa

1

Hordeum vulgare var. nudum

14

72

20

Hordeum vulgare var. vulgare

6

3

1

Hordeum vulgare
Hordeum vulgare aksled
(antal/antal led)

18

35

17

38

Byg

254/259

6/6

26/26

5/5

Byg aksled (antal/antal led)

3

5

Triticum aestivum/durum
Triticum aestivum ssp.
aestivum aksled (antal/antal
led)
Triticum cf.turgidum ssp.
durum Aksled (antal led)
Triticum aestivum/durum
aksled (antal/antal led)
Triticum monococcum ssp.
monococcum
Triticum monococcum ssp.
monococcum avnbase
Triticumdicoccon/spelta
Triticum turgidum ssp.
dicoccon avnbase
(antal/svarende til antal
kornkerner)
Triticum cf. aestivum ssp.
spelta avnbase
(antal/svarende til antal
kornkerner)

Sæddodder

6/10

81

Avnklædt byg

Brødhvede/durumhvede

1/2

Brødhvede aksled (antal/antal led)
Mulig Durumhvede aksled
(antal/antal led)
Brødhvede/durumhvede aksled
(antal/antal led)

3/3
13/15

Nøgen byg

3/3

15

Enkorn

11/11

Enkorn avnbase

38

1480/1586

2

5

22/23 223/249

14

Emmer/spelt

1/1

Emmer avnbase (antal/svarende til
antal kornkerner)

Mulig Spelt avnbase (antal/svarende
til antal kornkerner)

1/1

Triticum sp.
Triticum sp. avnbase
(antal/svarende til antal
kornkerner)

14

1

7

Hvede

292/314

61/68

4/4

Hvede avnbase (antal/svarende til
antal kornkerner)

Bromus sp.

1

Hejre

Carex sp.

1

Chenopodium album

20

Chenopodium sp.

156

Fabaceae

1

Fallopia convolvulus
Galeopsis sp.

2

1
6
3

12

Star
Hvidmelet gåsefod

10

Gåsefod

1

Ærteblomstfamilien

1

Snerle-pileurt

1

Hanekro

Galium sp.
Persicaria
lapathifolia/maculosa

133

28

Plantago lanceolata

1

1

Poaceae

28

12

7
5

Polygonaceae

1

Ranunculus sp.

1

1

Snerre

20

Bleg/Fersken-pileurt

1

Lancet-vejbred

4

Græsfamilien
Syre-familien

4

Ranunkel

15

Rumex acetosella
Spergula arvensis

1
71

Trifolium sp.

9

7

2

Indet

21

Opvarmet, deformeret
organisk materiale

2

11

7

Muse-ekskrement
Trækul (X-XXXXX)

Bemærkninger

xxx
Korn-, aksledog avnbaser
kun udsorteret
fra >1 mmfraktionerne .
Kun hele
identificerbare
aksled og
avnbaser er
udsorteret fra
de øvrige
fraktioner

xxx

xxxxx

6

Rødknæ

9

Spergel

2

Kløver

13

Ubestemmelig

33

Opvarmet, deformeret organisk
materiale

1

Muse-ekskrement

xxxxx

Trækul (X-XXXXX)

Kornfragmenter
kun udsorteret
fra >1 mm
fraktionerne

Bemærkninger

Tabel 2. De analyserede makrofossiler fra HEM 5270, Krogstrup VII. Trækul er subjektivt vurderet med
1-5 Xér. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget trækul
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