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Indledning 
I foråret og sommeren 2012 gennemførte Kroppedal Museum en udgravning ved 
Merlegårdsvej (TAK 1351)1 ved Ishøj Landsby. Udgravningen blev forestået af 
arkæolog Ole Kastholm. I forbindelse med udgravningen blev der undersøgt en række 
anlæg i form af huse og grøfter fra vikingetid og middelalder. I forbindelse med 
udgravningen blev der udtaget jordprøver til flotering og makrofossilanalyse fra en 
del af anlæggene. 

Prøvebehandling 
Jordprøverne blev floteret af Kroppedal Museum. 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.phil. Karen V. Salvig under supervision 
af mag.art. Marianne Høyem Andreasen på Afdeling for Konservering og 
Naturvidenskab, Moesgaard Museum. 

Gennemsynet viste, at der er forkullede kornkerner og/eller frø i 20 af de 23 
prøver. Kornkernerne blev bestemt til byg (Hordeum vulgare), avnklædt byg 
(Hordeum vulgare var. vulgare), nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum), rug 
(Secale cereale), hvede (Triticum sp.) og havre (Avena sp.). Af forkullede frø blev der 
erkendt bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), alm. pengeurt 

 
1 TAK 1351, Merlegårdsvej (FHM 4296/2410). Ishøj sogn, Smørum herred, Region 
Hovedstaden. Sted nr. 020208-46. UTM: 708.136/6.169.287 Zone 32 
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(Thlaspi arvense), hejre (Bromus sp.), gåsefod (Chenopodium sp.) og frø af 
ærteblomstfamilien (Fabaceae).  
I en prøve sås forkullede stængeldele, knæ, af græsfamilien/korn (Poaceae/Cerealia). 
Trækulsmængden i flertallet af prøverne er meget lav.  
Fiskeknogler forekommer i enkelte prøver. 

På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev det besluttet at foretage en 
arkæobotanisk analyse af P219 og P447, hvor der i analysen vil blive fokuseret på de 
store frø fra ærteblomstfamilien (Fabaceae) for om muligt at afklare, om der kan 
være tale om dyrket/almindelig ært. Denne art er sjældent fundet og ikke en 
planterest, der findes forkullet så tit. Det er dermed i denne analyse måske muligt at 
få større viden om artens tilstedeværelse og mulige anvendelse både med henblik på 
tidsmæssig og geografisk udbredelse. Derudover vil der også blive set nærmere på de 
øvrige makrofossiler i de to prøver for at få et indblik i planteøkonomien på 
lokaliteten. 

Mulig almindelig ært 
Som nævnt, blev der i både P219 og P447 observeret store frø fra ærteblomst-
familien (Fabaceae). Desværre er frøene ikke så velbevarede, at det er muligt med 
sikkerhed at sige, om der er tale om almindelig ært. Dog taler størrelsen, samt hvad 
der kan ses af hilums (”vedhæftnings-ar”) placering, form og størrelse for, at der 
muligvis er tale om almindelig ært (cf. Pisum sativum)(tabel 2).  

I alt kunne der identificeres henholdsvis seks (P219) og to (P447) mulige 
almindelige ærter i prøverne (tabel 2). Der er dermed ikke tale om den store 
mængde, men de viser ikke desto mindre, at almindelig ært sandsynligvis blev dyrket 
på lokaliteten i yngre vikingetid og middelalderen. 

De ældste fund af almindelig ært i Danmark stammer fra Limfjordsområdet, hvor 
de er fundet på Smedegård (Henriksen 2002) og Nørre Hedegård (Henriksen, Harild & 
Jensen 2009), der er dateret til førromersk jernalder. Derudover er der enkelte fund 
fra romersk jernalder, hvor dyrkningen af ærter tilsyneladende nu er udbredt til 
større dele af landet, idet de på nuværende tidspunkt er fundet både i den nordlige 
del af Jylland og på Fyn (Robinson 1994; Thastrup 2013).  Fra vikingetiden kendes 
almindelig ært fra Århus Søndervold, mens Robinson (1994) nævner, at de også er 
fundet i Viborg Søndersø, men når der ses på disse analyser, nævnes almindelig ært 
ikke som identificeret (Robinson et al. 1992; Robinson & Boldsen 1998).  Det er 
meget muligt, at dyrkningen af almindeligt ært har været langt mere udbredt end 
makrofossilfundene viser, og at deres sjældenhed snarere skyldes taphonomiske 
processer. Først og fremmest bliver ærter ofte ødelagt i forbindelse med høj varme 
frem for at forkulle (Wilson 1984), hvilket gør, at chancen for, at forhistoriske ærter 
overlever til i dag, er meget lille. Dernæst er det muligt, at tilberedningen af ærter 
afviger fra tilberedningen af korn, og at risikoen for, at ærter kommer i kontakt med 
ild, er mindre end for korn. Dermed er risikoen for en forkulning også mindre 
(Robinson 1994). 

Så på trods af de fåtallige fund og små mængder af almindelige ærter er det højst 
sandsynligt, at almindelig ært blev dyrket i Danmark allerede fra engang i førromersk 
jernalder og i hvert fald i vikingetiden og middelalderen, men hvor store mængder 
der var tale om, og hvor udbredt arten var, er umuligt at sige. Det antages dog, at 
almindelig ært først fik en større udbredelse som markafgrøde i sen middelalder 
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(Brøndegaard 1979). Derfor er det vigtigt at få identificeret nye lokaliteter med fund 
af almindelig ært.  

Kornsorterne 
Korn er den absolut mest dominerende dyrkede afgrøde på Merlegårdsvej, mens 
mulig almindelig ært kun udgør en meget lille andel af de dyrkede afgrøder (figur 1). I 
P219 er andelen af kornkerner højere, end det fremgår af tabel 2 og figur 1, da 
forkullede kornfragmenter mindre end 2 mm ikke er udsorteret for at spare tid, da 
der var et andet fokus på analyserne, nemlig ærterne. Det bør derfor nævnes, at der 
var store mængder af forkullede kornfragmenter, der ikke blev udsorteret og talt. 

 

                  
Ud fra kornkernerne er byg (Hordeum vulgare) og havre (Avena sp.) de hyppigst 
forekommende sorter i P219, mens der kun forekommer mindre mængder af hvede 
(Triticum sp.) og rug (Secale cereale ssp. cereale)(figur 1). På grund af det lave antal 
kornkerner i P447 giver det dog ikke mening at se på forholdet mellem afgrøderne i 
denne prøve. I P219 er forholdet mellem kornsorterne lidt anderledes, hvis der ses 
på det formodede antal kornkerner ud fra antal fundne aksled fra de forskellige 
kornsorter (figur 2)2. Ud fra aksleddene er byg den klart dominerende kornsort, mens 

 
2 I figuren er aksled omregnet til det antal kerner, hvert aksled svarer til. Det vil sige, at hvert 
byg-aksled er omregnet til tre bygkerner, da byggen i det danske forhistoriske materiale er 6-
radet byg, hvor hvert aksled har båret tre kerner. For brød- og durumhvede er der oftest i snit 

Figur 1. Forholdet mellem 
de dyrkede afgrøder målt 
ud fra kerner og frø. 
Bemærk at kornfragmenter 
er omregnet til hele kerner 
med en omregningsfaktor 
på tre. Det vil sige, at der 
går tre fragmenter til en 
hel kerne 

 

Figur 2. Forholdet 
mellem kornsorterne ud 
fra aksled og 
sekundære aksled 
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havremængden er noget lavere, men dog stadig næstvigtigst. Til gengæld er 
mængden af både hvede og rug højere, end hvis der ses på kerner (figur 2). Det ser 
dermed ud til, at alle fire kornsorter har været dyrket på lokaliteten, hvor byg og 
havre har været de vigtigste afgrøder, mens hvede, rug og muligvis almindelig ært 
har været mindre vigtige afgrøder, i hvert fald hvad angår mængde. 

        

Byg 
Der skal i det følgende udelukkende fokuseres på P219, da der kun er fundet tre 
bygkerner i P447. 

En stor del af bygkernerne er desværre så dårligt bevaret, at det ikke er muligt at 
identificere dem til enten nøgen eller avnklædt byg (figur 3). Af dem, der kan 
identificeres til undersort, er næsten 2/3 fra nøgen byg (Hordeum vulgare var. 
nudum), mens ca. 1/3 er fra avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare)(figur 3; 
tabel 2). Hvis dette forhold mellem de to bygsorter afspejler det reelle forhold 
mellem sorterne, da de blev dyrket på lokaliteten, er det temmelig usædvanligt.  
Sædvanligvis formodes det, at avnklædt byg bliver den vigtigste bygsort på 
bekostning af nøgen byg allerede midt/sidst i bronzealderen på Sjælland, mens det 
sker på forskellige, men senere tidspunkter i resten af landet (Henriksen 2003, 
Robinson et al 2009; Jensen & Andreasen 2011). Bygkernerne fra Merlegårdsvej viser 
dog, at billedet ikke er helt så simpelt, som det ofte fremlægges, idet der kan være 
flere grunde til, at den ene eller anden bygsort er dominerende på en lokalitet. For 
det første kan det skyldes en reel dominans, der kan være ansporet af for eksempel 
tidens mode, lokal variation, landbrugsmæssige forhold, årstidsmæssige variationer 
og/eller variation i lokal præference/smag. For det andet kan dominansen af den ene 
eller anden afgrøde i hvert fald til dels skyldes tilfældigheder i bevarelsen af det 
fortidige materiale. For at plantematerialet bliver bevaret, kræver det på almindelige 
bopladsgravninger, at materialet bliver forkullet. Dernæst skal materialet bevares i et 
anlæg, der bliver udgravet, og hvorfra der udtages en jordprøve til arkæobotanisk 

 
3-4 kerner pr. aksled, derfor er der brugt en omregningsfaktor på 3,5. Rug-aksled har hver 
båret to kerner, mens der for hvert havre-”rachilla” kan forventes 1-3 kerner, derfor er der 
brugt en omregningsfaktor på 2 

 

Figur 3. Forholdet 
mellem bygsorterne 
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analyse. I alle tilfældene kan det skyldes tilfældigheder, om det er nøgen eller 
avnklædt byg, der bevares og når frem til laboratoriet. Disse vilkår i forbindelse med 
de arkæobotaniske analyser medfører, at vi ved de enkelte analyser kun får et 
begrænset indblik i agerbruget og de forskellige kornsorter. Derfor er det vigtigt at få 
en mere generel viden om agerbruget på forskellige lokaliteter i et område for at 
forstå det fortidige agerbrug. Dette til trods er det stadig usædvanligt, at nøgen byg 
tilsyneladende stadig blev dyrket på lokaliteten i middelalderen, da der ikke er tvivl 
om, at denne sorts betydning tydeligt er for nedadgående i løbet af jernalderen 
(Robinson 1994). 

Ud fra makrofossilerne kunne det se ud til, at både nøgen og avnklædt byg blev 
dyrket på lokaliteten. 

Havre 
Ud fra kernerne alene er det ikke muligt at skelne mellem dyrket havre og flyve-
havre, hvilket til gengæld er muligt, hvis der er velbevarede avner (figur 4)(Jacomet 
et al 2006). I P219 blev der fundet to avner fra havre, der kunne identificeres som 
dyrket havre (Avena sativa), mens de øvrige havre-avner var så dårligt bevarede, at 
de ikke kunne identificeres til undersort. Den store mængde havre-kerner antyder 
også, at der er tale om dyrket havre. Havre begynder tilsyneladende at optræde som 
en dyrket afgrøde i Danmark sidst i bronzealderen og holder ved med varierende 
betydning op gennem tiden (Robinson 1994). Både mængden af havre-kerner og det 
faktum, at to avner kunne identificeres som dyrket havre, viser, at havre også blev 
dyrket på Merlegårdsvej i middelalderen. 

Det meget specielle ved havren fra Merlegårdsvej er, at flere dele end sædvanligt 
er bevarede. Ikke blot er kerner og enkelte avner bevaret, men også sekundære 
aksled (rachilla) og deres ”strå” (figur 5) er bevaret, hvilket er yderst sjældent. 
Antallet af kerner og sekundære aksled i P219 (figur 1 og 2; tabel 2) antyder, at 
havren ikke har været tærsket, men opbevaret, forkullet og deponeret som aks/neg, 
da antal fundne kerner stort set svarer til det antal kerner, der teoretisk kunne have 
siddet på de sekundære aksled (se note 2). 

Hvede 
Der er kun fundet kerner og aksled fra nøgen hvede (brødhvede/durumhvede) i 
prøverne. Kerner fra brødhvede og durumhvede kan ikke skelnes fra hinanden, mens 
aksleddene ideelt set kan skelnes fra hinanden ved hjælp af visse morfologiske 

Figur 4. Forskellen 
mellem avner fra 
almindelig havre 
(øverst) og dyrket 
havre (nederst) 
(Zeist 1968, s. 144) 
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forskelle (Jacomet et al 2006). Desværre var aksleddene generelt ikke så velbevarede, 
at det var muligt at skelne dem til undersort, kun én kunne muligvis identificeres som 
durumhvede (Triticum cf. turgidum ssp. durum)(tabel 2). Identifikationen er 
begrænset til mulig durumhvede, da kun ét af flere morfologiske træk kunne findes 
på aksleddet, da der var tale om nøgen hvede af den oprette type3. Tidligere blev det 
formodet, at kun brødhvede af nøgen hvede kunne vokse i det fortidige Danmark, da 
durumhvede blev betragtet som en sydeuropæisk afgrøde (Cappers & Neef 2012). Nu 
er der imidlertid fundet durumhvede på en tidlig neolitisk lokalitet på Fyn (Kirleis & 
Fischer 2014; Andreasen 2017), hvilket viser, at durumhvede godt kunne vokse i 
Danmark i fortiden. Det er på den baggrund meget muligt, at der er tale om et 
durumhvede-aksled fra Merlegårdsvej. 

Mængden af kerner og aksled fra nøgen hvede er meget begrænset i prøverne, 
men det er meget muligt, at også denne kornsort har været dyrket på lokaliteten om 
end i mindre mængde end byg og havre. 

Rug 
Der er kun fundet én rugkerne og enkelte aksled fra rug på lokaliteten (tabel 2), 
hvilket antyder, at denne kornsort ikke havde den store betydning på lokaliteten, 
eller at den af en anden årsag ikke optræder i de udtagne prøver. Rug er ellers en 
fremtrædende kornsort fra dens introduktion som dyrket afgrøde i løbet af romersk 
jernalder og lang tid frem i tiden. Rugens dominans starter dog i Jylland, men breder 
sig til resten af landet i løbet af germansk jernalder og vikingetid (Robinson et al. 
2009). 

Frøene 
En del af frøene stammer fra arter, der ofte forekommer som markukrudt som 
hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), bleg/fersken-pileurt (Persicaria 
lapathifolia/maculosa) og almindelig pengeurt (Thlaspi arvense)(tabel 2). Det er 
dermed sandsynligt, at de har vokset på markerne sammen med afgrøderne og er 

 
3 Nøgen hvede findes i en opret (dense-eared) og en hængende (lax-eared) variant. Ved den 
oprette variant er de morfologiske træk, som adskiller brødhvede og durumhvede, ofte så 
udviskede, at det er umuligt at skelne de to sorter fra hinanden. Ved den hængende variant er 
de typiske morfologiske træk til gengæld ofte synlige 

Figur 5. De engelske 
navne for forskellige 
dele af havre. 
”Rachilla”, som blev 
fundet i P219, er 
oversat som 
henholdsvis 
sekundært aksled og 
strå fra sekundært 
aksled 
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blevet indhøstet sammen med dem. De øvrige frø kan stamme fra flere forskellige 
biotoper, men kan i princippet måske også stamme fra den dyrkede mark, da det skal 
huskes, at fortidens dyrkede marker har været meget mere varierede end de nutidige 
marker. 

Fisk 
I P219 blev der fundet enkelte brændte og ubrændte fiskeknogler og fiske-
ryghvirvler. En umiddelbar bestemmelse af ryghvirvlerne antyder, at der kan være 
tale om sild (Bestemmelse foretaget af ph.d. Jacob Kveiborg, Afdeling for 
Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum). 

Opsamling 
Der ser ud til at være en stor variation af dyrkede afgrøder på Merlegårdsvej i 
middelalderen (og til dels i vikingetiden), hvor der hovedsageligt blev satset på byg 
(nøgen og avnklædt) og havre, men i mindre mængde også nøgen hvede (brødhvede 
og/eller durumhvede), ærter og muligvis rug. Dette kan være sket for at sprede 
risikoen for dårlig høst, men kan også skyldes en smagsmæssig interesse for 
forskellige afgrøder. 

Blandingen af kornkerner, ærter og aksdele ser ud til at vise, at afgrøderne ikke er 
blevet renset, men har været opbevaret som aks/neg før forkulningen. 

På mange måde passer makrofossilerne fra Merlegårdsvej fint ind i vores billede 
af det vikingetidige og middelalderlige agerbrug med en dominans af byg og havre. 
På den anden side ses der også nye sider af agerbruget, idet der er en meget bred 
variation af afgrøder, da også nøgen byg og nøgen hvede sandsynligvis er blevet 
dyrket – særligt den store mængde nøgen byg er meget usædvanlig for 
middelalderen. Også den i prøverne sjældent forekommende afgrøde almindelig ært 
har været dyrket. Den tilsyneladende mangel på rug er også usædvanlig. Dermed 
viser Merlegårdsvej både kendte og nye sider af det middelalderlige agerbrug på 
Sjælland. 
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Planterne 

De dyrkede og indsamlede arter 
Avena sativa L. Almindelig/Dyrket 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) 
Pisum sativum L. Dyrket ært. 30-100 cm høj. Blomstrer juni-juli. Indført, dyrket og 
forvildet (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 spp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum L. 
Brødhvede/Durumhvede. Højde 90-120 cm (Hansen 1993) 
Triticum turgidum spp. dicoccum/ Triticum aestivum ssp. spelta L. Emmer/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 skadelig 
ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet jord. Omkring bebyggelse, agerjord og 
ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 
1922) 
Linum catharticum L. Vild Hør. 5-25 cm, blomstrer juni-august. Sommer og 
vinterannuel. Skrænter, overdrev, kær, vejkanter, kridtgrave. (Hansen 1993) 
Thlaspi arvense L. Almindelig pengeurt. 15-40 cm høj. Blomstrer maj-juni. Agerjord, 
ruderater (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 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 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 
Avena sp. Havre 
Carex sp. Star  
Cerealia Korn 
Chenopodium sp. Gåsefod 
Fabaceae Ærteblomstfamilien 
Galium sp. Snerre 
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Poaceae Græsfamilien 
Rumex sp. Skræppe 
Trifolium sp. Kløver 
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  EGNET TIL          

PRØVE 
NR. 

MAKRO 
FOSSIL 

ANALYSE 

VED 
ANALYSE 

C14 
DATERING KORN FRØ TRÆKUL 

BEMÆRKNINGER VEDR.  
KURSORISK GENNEMSYN 

P219 Ja Ja Ja >30 + f >3 XXXX 
Byg, avnklædt byg, nøgen byg, havre, 
mulig rug. Stor Fabaceae, Bromus sp. 
Knæ fra stængel af Cerealia/Poaceae. 

P260 Nej Nej Ja 5 + f 2 XX 
Byg, havre, brødhvede. Chenopodium 

sp. 

P261 Nej Nej Ja 3 0 XX Byg, Havre/hejre. 

P262 Nej Nej Ja 1 + F 0 XX   

P263 Nej Nej Evt. F* 0 XX** 
*Ikke nok til datering. **Kviste 

forekommer. 

P333 Nej Nej Ja 1 + F* 0 XX Havre. *Korn dårligt bevaret. 

P343 Nej Nej Evt. F* 0 XX** 
*Ikke nok til datering. **Trækulstykker 

er meget små. 

P351 Nej Nej Ja 3 0 XX Byg. Korn dårligt bevaret. 

P358 Nej Nej Ja 1 + F 0 XXX Byg. Fiskeknogler. 

P373 Nej Nej Ja 1 0 XX Byg. Fiskeknogle. 

P393 Nej Nej Ja F 0 XX   

P394 Nej Nej Nej F* 0 X *For små til datering. 

P406 Nej Nej Ja 3 0 XX* Byg, rug. *Kviste forekommer. 

P407 Nej Nej Nej 0 0 XX* 
*Trækulstykker er meget små og 

tvivlsomt til datering. 

P411 Nej Nej Ja 2 + F 1 XX Byg. Chenopodium sp. 

P415 Nej Nej Ja 5 + F 0 XX* 
Byg, avnklædt byg. Fiskeknogle. *Yngre 

grenved og kviste forekommer. 

P423 Nej Nej Ja 5-10 + F 0 XXX* Byg, havre. *Kviste forekommer. 

P444 Nej Nej Ja 3 + F 0 XX Byg. Fiskeknogler. 

P445 Nej Nej Evt. 0 0 XX* 

*Kun 1 stykke trækul stort nok til 
datering. Stykket synes umiddelbart at 

være bøg. 

P447 Evt. Nej Ja 5 + F >5 XX* 

Byg, avnklædt byg, rug, havre, stor 
Fabaceae. Thlaspi arvense.  
*Små kviste forekommer. 

P458 Nej Nej Evt. 0 0 XX* 
*1 stk. trækulstykke bestemt: yngre 

gren, birk. 

P461 Nej Nej Ja 1 + F 0 XX* *Meget små stykker trækul. 

P526 Nej Nej Ja 5-10 + F 2 XX* 
Byg, havre, hvede. Persicaria 

lapathifolia/maculosa 

 
 

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn af prøverne fra TAK 1351, Merlegårdsvej. Trækul er 
subjektivt vurderet med 1-5 Xér. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget trækul 
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P-nr. 219 447 P-nr. 

Færdig prøve (ml) 110 5 Færdig prøve (ml) 
Oprindelig jordprøve (liter) 5 5 Oprindelig jordprøve (liter) 

        

Cerealia indet 30 1 Korn ubestemmeligt 
Cerealia indet (fragment) 149 35 Korn ubestemmeligt (fragment) 

cf. Cerealia strå 40   Mulig kornstrå 
Avena sativa avner 2   Dyrket havre  avner 

Avena sp. 97 2 Havre 
Avena sp. avner 4   Havre avner 
Avena sp. "nåle" 3   Havre "nåle" 
Avena sp. rachilla 35   Havre "sekundært aksled" 

cf. Avena sp. rachilla "strå" 41   Mulig Havre "sekundært aksled" "strå" 
Hordeum vulgare var. nudum 36   Nøgen byg 
Hordeum vulgare var. vulgare 19 1 Avnklædt byg 

Hordeum vulgare 73 2 Byg 
Hordeum vulgare aksled 

(antal/antal led) 95/108 2/2 Byg aksled (antal/antal led) 
Secale cereale ssp. cereale 1 1 Rug 
Secale cereale ssp. cereale 

aksled (antal/antal led) 3/7   Rug aksled (antal/antal led) 
Triticum aestivum/durum 6 3 Brødhvede/durumhvede 

Triticum cf. turgidum ssp. durum 
aksled (antal/antal led) 1/3   

Mulig Durumhvede aksled (antal/antal 
led) 

Triticum aestivum/durum aksled 
(antal/antal led) 3/6   

Brødhvede/durumhvede aksled 
(antal/antal led) 

Triticum dicoccon/spelta 1 1 Emmer/spelt 
Triticum sp. 1 1 Hvede 

        

cf. Pisum sativum 6 2 Mulig Almindelig ært 
        

Carex sp. 13   Star 
Chenopodium album 14   Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp. 34 1 Gåsefod 
Fabaceae 5   Ærteblomstfamilien 

Galium sp.   1 Snerre 
Linum catharticum 1   Vild hør 
Linum catharticum 

kapselfragment 2   Vild hør kapselfragment 
Persicaria lapathifolia/maculosa 1   Bleg/Fersken-pileurt 

Poaceae 11 1 Græsfamilien 
Rumex sp. 1   Skræppe 

Thlaspi arvense   1 Almindelig pengeurt 
Trifolium sp. 1   Kløver 

        

Indet 15   Ubestemmelig 
        

Forkullet organisk materiale 
med små buler/udposninger 3   

Forkullet organisk materiale med små 
buler/udposninger 

Klumper af sammenkittet 
forkullet organisk materiale og 

sand?     
Klumper af sammenkittet forkullet 

organisk materiale og sand? 

Mineralsk slagge 8   Mineralsk slagge 

Brændt fiskeryghvirvel 2   Brændt fiskeryghvirvel 

Ubrændt fiskeryghvirvel 4   Ubrændt fiskeryghvirvel 

Ubrændt fiskeknogle 2   Ubrændt fiskeknogle 

Ubrændte knoglefragmenter 3   Ubrændte knoglefragmenter 

Trækul (X-XXXXX) xxxx xx Trækul (X-XXXXX) 
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Bemærkninger 

Mineralsk 
slagge og 

kornfragmenter 
kun udsorteret 

fra >2 mm-
fraktionen. De 

mindre 
fraktioner 
indeholder 

mange 
forkullede 

kornfragmenter   Bemærkninger 
 
Tabel 2. Resultatet af den arkæobotaniske analyse af prøverne fra TAK 1351, 
Merlegårdsvej. Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 Xér. X=meget lidt trækul og 
XXXXX=rigtig meget trækul
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