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Indledning 

I efteråret 2018 gennemførte Bohusläns Museum en forundersøgelse på havnen i Gøteborg, Sverige. 

Forundersøgelsen blev ledet af arkæolog Emma Maltin fra Bohusläns Museum. I forbindelse med 

undersøgelsen blev der blandt andet fundet et brandlag (figur 1) i en bygning, der sandsynligvis kan 

dateres til 1700-tallet. Bygningen lå i de gamle ”masthamnarna” i Gøteborg på sydsiden af Göta-elven 

og er sandsynligvis en privatejet bygning. Allerede under undersøgelsen blev det erkendt, at 

brandlaget indeholdt store mængder forkullede korn1, så der blev udtaget en prøve fra laget til 

flotering og arkæobotanisk analyse. 

Prøvebehandling 

Jordprøverne blev floteret af Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum.  I 

floteringsanlægget tilføres der vand gennem flere dyser nederst på en skråtstillet sliske, hvor også 

                                                           
1 I denne rapport bliver ordet korn brugt i den danske betydning af korn, som er et overordnet ord, der dækker 

alle kornsorterne (byg, hvede, rug og havre). Den svenske kornsort korn hedder på dansk byg 

Figur 1. Brandlaget i 

1700-talsbygningen 

fra Göteborg 342, 

Masthugget 26:1, 

Amerikahuset FU 

(Bohusläns 

Museum) 
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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 ene 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. 

Den arkæobotaniske analyse af prøve 202 

Metode 

Prøven bestod stort set kun af forkullet materiale, som hovedsageligt blev udgjort af forkullede korn 

samt en mindre mængde trækul og forkullede frø m.m. (tabel 1). Det var derfor nødvendigt at dele 

prøven op i delprøver i forbindelse med analysen, da det ville være ekstremt tidskrævende at analysere 

hele prøven. Desuden blev det vurderet, at en fuld analyse ikke ville forskyde resultaterne væsentligt 

i forhold til en analyse af delprøver. 

I første omgang blev prøven sigtet igennem tre sigter med en maskestørrelse på henholdsvis 2, 1 

og 0,5 mm, hvorved prøven blev delt op i fire delprøver. Hver af disse fire delprøver blev yderligere 

opdelt ved hjælp af ”pyramide”-metoden, hvor materialet hældes op i en ”pyramide” og herefter 

halveres ad flere omgange, til prøven har opnået den ønskede størrelse. Der blev analyseret 

henholdsvis 1/16 af >2 mm-fraktionen, ¼ af 2> og >1 mm-fraktionen, ¼ af 1> og >0,5 mm-fraktionen 

og 1/8 af <0,5 mm-fraktionen. I tabel 1 er dette markeret ved, at det første tal er det antal 

makrofossiler, der blev identificeret ved analysen af delprøverne, mens det sidste tal er det estimerede 

antal i hele prøven. 

I forbindelse med analysen blev det også besluttet, at kornfragmenter og -avner kun blev udsorteret 

og talt i >2 mm-fraktionen. Dette blev gjort, da det blev vurderet, at den arbejdsindsats, det ville kræve 

at foretage en udsortering i de øvrige fraktioner, var alt for høj i forhold til det formodede resultat, og 

at det ikke ville have en betydning for tolkningen af makrofossilerne. 

Frøene 

Som nævnt, består langt hovedparten af makrofossilerne af forkullede kerner og fragmenter af korn, 

mens kun 2 % stammer fra forkullede frø (figur 2; tabel 1). En stor andel af frøene stammer fra planter, 

 

Figur 2. Forholdet mellem forkullede 

kornkerner og frø (ugräs) i prøve 202 fra 

Göteborg 342. Kornfragmenter er 

omregnet, så fire fragmenter svarer til én 

hel kerne 
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der ofte forekommer på agerjorde eller 

ruderater, som klinte (Agrostemma 

githago), hvidmelet gåsefod 

(Chenopodium album), snerle-pileurt 

(Fallopia convolvulus), burre-snerre 

(Galium aparine), bleg/fersken-pileurt 

(Persicaria lapathifolia/maculosa) og 

almindelig kiddike (Raphanus 

raphanistrum). Det er højst sandsynligt, 

at disse planter oprindeligt har vokset 

på de dyrkede marker sammen med 

kornet og er blevet indhøstet sammen med kornet. De mest almindelige frø er frø fra ærteblomst-

familien (Fabaceae). På grund af en forholdsvis dårlig bevaring af frøenes overflade var det ikke muligt 

at identificere dem til art, men det er dog sikkert, at der ikke er tale om dyrkede sorter. Det er muligt, 

at frøene fra ærteblomst-familien også er markukrudt, da flere af arterne fra denne familie kan vokse 

på agerjorde (Hansen 1993), men da en artsbestemmelse ikke var mulig, kan det ikke siges med 

sikkerhed. 

En yderst interessant detalje ved frøene er, at der ikke fandtes forkullede frø i <1 mm-fraktionerne. 

Ligeledes er der heller ikke fundet forkullede aksled eller halmstrå i prøven. Dette viser sammen med 

den generelle lave mængde frø i prøven meget tydeligt, at kornet har været udsat for en grundig 

rensningsproces, hvor uønskede elementer som ukrudtsfrø (svensk: ugräs) og tærskeaffald som 

halmstrå og aksled er blevet fjernet. Dette kan ske på flere forskellige måder blandt andet ved sigtning 

og kastning (figur 3 og 4). Manglen på frø, der er mindre end 1 mm, antyder dog, at der minimum er 

sket en sigtning gennem en si med en maskestørrelse på ca. 1 mm. Manglen på aksled og halmstrå kan 

teoretisk også skyldes, at disse oftere brænder helt væk ved en opvarmning/ildspåvirkning end 

kornkerner (Boardman & Jones 1990). Dette ser imidlertidigt ikke ud til at være tilfældet i prøve 202, 

 

Figur 3. Diverse agerbrugsprocesser i form af kornrensning (Renfrew & Bahn 1994, s.235) 

 

Figur 4. Kastning af kornkerner i forbindelse med 

kornrensningen (Mikkelsen & Nørbach 2003, s. 140) 



   

4 

 

da der er bevaret en del avner, som er endnu mere udsatte for at brænde helt væk end aksled og halm. 

Det er dermed sandsynligt, at aksled og halmstrå er blevet fjernet fra kornet i forbindelse med diverse 

kornrensningsprocesser. 

Alle de forkullede frø er almindeligt forekommende i den sydskandinaviske flora, og der er dermed 

intet i sammensætningen af makrofossiler, der antyder import. Det kan dog selvfølgelig ikke afvises, 

at kornet er importeret fra andre dele af Sydskandinavien. 

I prøven blev der også fundet enkelte uforkullede frø i form af frø fra hvidmelet gåsefod 

(Chenopodium album) og læge-jordrøg (Fumaria officinalis). Sædvanligvis bliver uforkullede frø set 

som nyere forurening i forkullede prøver, da uforkullet materiale forholdsvis hurtigt vil rådne bort, hvis 

der ikke er tale om anaerobe miljøer. Det er dog muligt, at de få uforkullede frø i denne prøve er 

nogenlunde samtidige med brandlaget, da begge arter er forholdsvis tykskallede og dermed kan 

overleve i forholdsvis lang tid (dog uden at være levedygtige). Teoretisk kan de dermed muligvis være 

fra 1700-tallet. Begge arter kan fint have vokset i området i nærheden af 1700-tals bygningen og være 

iblandet laget efter branden. 

Kornet 

98 % af makrofossilerne i prøven stammer fra korn (figur 2). Langt hovedparten (83 %) af kornkernerne 

stammer fra byg, mens 5 % kan identificeres som havre, 11 % kunne ikke identificeres til sort, mens 

rug (Secale cereale ssp. cereale) og brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum 

turgidum ssp. durum) 2 kun udgør en meget lille andel af kornet (figur 5; tabel 1). Hvis de ikke-

identificerbare kornkerner og -fragmenter ikke medregnes, udgør byg 93 %, mens havre udgør 6 % 

(figur 6). Enkelte af havrekernerne har bevarede avner, hvilket gør det muligt at identificere dem som 

dyrket havre (Avena sativa)(tabel 1). 

Af bygkernerne kan 78 % identificeres som avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare), 4 % er 

nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum), mens 18 % kun kunne identificeres som byg (Hordeum 

vulgare)(figur 7). Prøven ser dermed ud til at repræsentere et lager af renset avnklædt byg, hvori der 

er iblandet en smule dyrket havre, rug, brødhvede/durumhvede og nøgen byg. Hvorvidt disse 

kornsorter udgør rester efter tidligere års afgrøder på marken, forurening i såsæden eller en 

sammenblanding efter høst er umuligt at svare på. 

 

 

                                                           
2 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) 

 

Figur 5. Forholdet mellem de 

forskellige kornsorter i prøve 

202, Göteborg 342. 

Kornfragmenter er omregnet, 

så fire fragmenter svarer til én 

hel kerne 
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     Som nævnt, er der sandsynligvis tale om resterne efter et lager af avnklædt byg. I og med at 

makrofossilerne stammer fra 1700-tallet, er et oplagt spørgsmål hvilken type avnklædt byg, der er tale 

om. I forhistorisk tid og middelalder blev der tilsyneladende udelukkende dyrket 6-radet avnklædt byg, 

mens to-radet avnklædt byg vandt indpas i løbet af nyere tid i. Hvornår skiftet mellem 6-radet og 2-

radet avnklædt byg sker er imidlertidig usikkert. Prøven 202 er derfor en oplagt mulighed for at 

 

 

Figur 6. Forholdet mellem de 

forskellige kornsorter i prøve 

202, Göteborg 342 fraregnet 

de uidentificerede kornkerner 

og -fragmenter 

Figur 7. Forholdet mellem avnklædt byg, nøgen 

byg og byg i prøve 202, Göteborg 342 

 

Figur 8. Eksempler på symmetriske og 

asymmetriske kerner fra 6-radet avnklædt 

byg fra prøve 202, Göteborg 342. Kernerne 

er lagt, så de symmetriske kerner er i 

midten, mens de asymmetriske er lagt ud til 

siderne, som de oprindeligt ville have været 

placeret på akset 
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undersøge, hvad der sker i 1700-tallet. Derfor blev der i begyndelsen af analysen fokuseret på, om der 

var tale om symmetriske eller asymmetriske bygkerner, indtil 100 kerner var identificeret som enten 

symmetriske eller asymmetriske. Disse 100 kerner viser tydeligt, at der er tale om 6-radet byg, da 75% 

er symmetriske (figur 8, tabel 1). Ideelt set bør 2/3 af kernerne være asymmetriske, mens 1/3 skal 

være symmetriske, når der er tale om 6-radet byg, mens alle kerner er symmetriske, hvis der er tale 

om 2-radet byg (Jacoment et al 2006). De asymmetriske kerner viser dermed, at der er tale om 6-radet 

byg.  

Næste spørgsmål er så, er der tale om nikkende eller opret byg, hvilket kun kan ses ved meget 

velbevarede kerner. Flere af bygkernerne har bevarede avner, hvilket er nødvendigt for at kunne se 

forskel på nikkende og opret byg. 34 (544) af bygkernerne havde så velbevarede avner, at det var 

muligt at se, at der er tale om 6-radet nikkende avnklædt byg (figur 9 & 10). 

 

            

 

Figur 9. Eksempler på nikkende avnklædt byg fra prøve 202, Göteborg 342. Til venstre er et 

moderne eksempel på nikkende avnklædt byg, mens der til højre er et moderne eksempel på 

opret avnklædt byg. Begge fra referencesamlingen på Naturvidenskabelig afdeling, Moesgaard 

Museum 

 

Figur 10. Moderne 6-radet nikkende byg fra 

Anders Borgens forsøgsmarker ved Mariager 

Fjord (Foto: Jens Kirkeby, Moesgaard 

Museum) 
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Konklusionen på makrofossilerne er, at der sandsynligvis er tale om et brændt lager af 6-radet 

nikkende avnklædt byg, hvori der findes en mindre mængde af andre afgrøder, der kan være iblandet 

via såsæden, på marken eller efter høst. Afgrøden er tydeligvis blevet grundigt renset, da der ikke 

findes ukrudtsfrø, der er mindre end 1 mm i diameter, ligesom der heller ikke er rester af aksled eller 

halm. 

Diverse 

I forbindelse med den arkæobotaniske analyse blev der også fundet enkelte andre interessante 

elementer i prøven. 

Prøven indeholder også en del stykker trækul. Der blev foretaget en hurtig vurdering af 10 af de 

større stykker af Peter Hambro Mikkelsen, ph.d. Blandt disse 10 stykker var der udelukkende tale om 

gran (Abies) og fyr (Pinus). Forholdet mellem de to arter blev dog ikke opgjort. Begge arter er glimrende 

i forbindelse med skibsbyggeri – for eksempel bruges de begge til master apropos lokalitetens 

placering. De kan dog også bruges til mange andre formål deriblandt brændsel. 

Der blev også fundet en brændt fiskeryghvirvel, der blev identificeret som sild af Ken Ritchie, ph.d. 

Der var tale om en forholdsvis stor ryghvirvel. 

Endelig blev der observeret et forkullet muse-ekskrement i prøven, som må formodes at være 

forkullet i samme omgang som kornet. Det viser, at der også i 1700-tallet har været problemer med at 

beskytte kornlagre mod skadedyr. 

Diskussion 

Både avnklædt byg, rug, havre og brødhvede er velkendte afgrøder i svenske fund fra middelalder 

og tidlig moderne tid. Her er avnklædt byg ofte fremtrædende i fundene (Viklund 2007). Den store 

forekomst af avnklædt byg ved Masthugget er altså ganske typisk for perioden. At der ikke fandtes 

eksotiske ukrudtfrø i kornet tyder, som tidligere nævnt, heller ikke på fjernimport, men enten på 

hjemligt produceret korn eller import fra et nærliggende udenlandsk område. 

På trods af, at indholdet af korn og ukrudt er relativt normalt for perioden, falder fundets store 

renhed med et indhold af kun ganske få ukrudtsfrø i øjnene. Dette indikerer, at kornet ikke var tænkt 

som dyrefoder, da man må antage, at en grundig rensning af dyrefoder ikke har været vigtigt. I stedet 

må man gå ud fra, at kornet har været tiltænkt en anvendelse enten som såsæd eller som 

menneskeføde. Selv om bygkornet kun indeholdt ukrudt i små mængder, var fundet kendetegnet ved, 

at mange kerner stadigvæk havde påsiddende avner. Ved korn, der er klargjort til en anvendelse til 

madlavning f.eks. i brød eller grød, vil man efter al sandsynlighed først rense avnerne fra. Dette 

indikerer, at kornet fra Masthugget enten endnu ikke var færdigrenset til madlavning, eller at det har 

været tiltænkt en funktion f.eks. som såsæd eller en funktion i forbindelse med ølproduktion, hvor 

avnerne ikke udgør noget problem. Byg blev i middelalderen og tidlig moderne tid i stor udstrækning 

anvendt til ølproduktion. Da ingen bygkerner i fundet fra Masthugget var spirede, viser dette dog 

tydeligt, at fundet ikke består af maltet byg, men om der har været planlagt en senere maltning af 

kornet er naturligvis vanskeligt at vide. 
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Planterne 

De dyrkede og indsamlede arter 

Avena sativa L. Almindelig Havre. 60-120 cm høj. Optræder ofte sammen med Flyvehavre. (Hansen 

1993) 

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

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

Secale cereale ssp. cereale L. 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. durum L. Durumhvede. Højde 

90-120 cm (Hansen 1993) 

Identificerede planter 

Agrostemma githago L. Klinte. 30-90 cm høj (40-80 cm), omkring 200 frø pr. plante. Blomstring og 

frømodning juni-august. Hovedsagelig vinterannuel, findes i visse egne af Jylland i vårsæd. Tidligere en 

meget frygtet ukrudtsplante i vintersæden. Må ikke bruges til opfodring, da planten er meget giftig. 

Klinte stiller større fordringer til jordens kvalitet end rugen, og i dårlig, sandet, fugtig jord trives den 

ikke. Agerjord, ruderater. Medtaget fordi Klinte har været anvendt som indikator for vinterannuelle 

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

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) 

Fumaria officinalis L. Læge-Jordrøg. 10-30 cm høj (10-40 cm). 300-1600 frø pr. plante. Blomstrer maj-

august. Sommerannuel, kan dog klare sig i milde vintre. Ret almindelig som ukrudt i forårssåede 

afgrøder, især i vårsæd på gode kalkholdige jorder. Agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) 

Galium aparine L. Burre-snerre. 30-100 cm. Blomstrer juni-september. Løvskove, stenede strandvolde, 

agerjord, gærder, krat, ruderater, haver. Enårig (Hansen 1993) 

Raphanus raphanistrum L. Almindelig kiddike. 30-60 cm (30-80 cm) høj, omkring 100 frø pr. plante. 

Blomstrer og frømodning juni-august. Typisk sommerannuel plante med frøformering. Spredes ofte 

med staldgødning. Forekommer fortrinsvis på tørre, sandede og kalktrængende marker. Optræder i 

alle forårssåede afgrøder og er et stort problem for fremavlen af vårsæd. Agerjord. (Melander 1998, 

Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) 

Viburnum opulus L. Almindelig kvalkved. Busk op til 4 m. Frugt rød med et fladt frø, ofte blivende til 

langt hen på vinteren. Næringsrig, ofte våd bund. Ellesumpe, skove, krat (Hansen 1993) 

 

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 
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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. Kurvblomstfamilien 

Avena sp. Havre 

Bromus sp. Hejre 

Caryopfyllaceae. Nellikefamilien 

Centaurea sp. Knopurt 

Fabaceae sp. Ærteblomstfamilien 

Galeopsis sp. Hanekro  

Galium sp. Snerre 

Poaceae Græsfamilien 

 

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 

Korsmo, E. 1926: Ogräs. Ogräsarternes liv och kampen mot dem i nutidens jordbruk. Stockolm 

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 

 

 

  



   

11 

 

 

Prøve 202 Prøve 

Oprindelig jordprøve (liter) 3 Oprindelig jordprøve (liter) 

Analyseret floteringsprøve (liter) 2 Analyseret floteringsprøve (liter) 
      

Cerealia 41/656 Korn 

Cerealia fragment 790/12640 Kornfragment 

Cerealia avner 35/560 Kornavner 

Avena sativa 13/208 Dyrket havre 

Avena sp. 141/1632 Havre 

Hordeum vulgare var. nudum 71/1136 Nøgen byg (Svensk: Naket korn) 

Hordeum vulgare var. vulgare (symmetrisk)* 25/400 Avnklædt byg (symmetrisk)* (Svensk: Skalkorn) 

Hordeum vulgare var. vulgare (asymmetrisk)* 75/1200 Avnklædt byg (asymmetrisk)* (Svensk: Skalkorn) 

Hordeum vulgare var. vulgare med avner 

(nikkende) 34/544 

Avnklædt byg med avner (nikkende)(Svensk: 

Skalkorn) 

Hordeum vulgare var. vulgare 1265/20096 Avnklædt byg (Svensk: Skalkorn) 

Hordeum vulgare 320/5048 Byg (Svensk: Korn) 

Secale cereale ssp. cereale 8/104 Rug (Svensk: Råg) 

Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum 

turgidum ssp. durum 11/176 Brødhvede/Durumhvede 
      

Agrostemma githago 2/8 Klinte 

Asteraceae 1/4 Kurvblomst-familien 

Bromus sp. 2/32 Hejre 

Caryophyllaceae 1/4 Nellike-familien 

Centaurea sp. 3/12 Knopurt 

Chenopodium album 4/16 Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium album (uforkullet) 4/16 Hvidmelet gåsefod (uforkullet) 

Fabaceae 82/652 Ærteblomst-familien 

Fallopia convolvulus 5/20 Snerle-pileurt 

Fumaria officinalis (uforkullet) 2/8 Læge-jordrøg (uforkullet) 

Galeopsis sp. 3/12 Hanekro 

Galium aparine 3/48 Burresnerre 

Galium sp. 3/12 Snerre 

Persicaria lapathifolia/maculosa 2/8 Bleg/Fersken-pileurt 

Poaceae 5/20 Græsfamilien 

Raphanus raphanistrum 2/32 Almindelig kiddike 

Viburnum opulus 1/16 Almindelig kvalkved 
      

Indet 7/28 Ubestemmelig 
      

Brændt fiskeryghvirvel - sild 1/16 Brændt fiskeryghvirvel - sild 

Forkullet muse-ekskrement 1/4 Forkullet muse-ekskrement 

Mineralsk slagge 1/16 Mineralsk slagge 

Opvarmet, deformeret organisk materiale 3/48 Opvarmet, deformeret organisk materiale 

Trækul (x-xxxxx) xxxx Trækul (x-xxxxx) 

Bemærkninger 

Kornfragmenter og -avner er kun 

udsorteret fra DP1 (>2 mm). *Der blev 

samlet identificeret 100 stk. symmetriske 

og asymmetriske avnklædt byg-kerner for 

at afklare spørgsmålet om, der var tale om 

2- eller 6-radet byg Bemærkninger 

Tabel 1. Makrofossilanalyse af prøve 202 fra Göteborg 342, Masthugget 26:1. x markerer en subjektiv 

bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst 
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