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Indledning 
I efteråret og vinteren 2013-2014 blev der gennemført en udgravning 
inddelt i fem delområder ved Bendixminde vest for Odder. Udgravningerne 
blev forestået af arkæologerne Peter W. Lundby og Rasmus B. Iversen. I 
forbindelse med udgravningerne blev der undersøgt en mulig kontinuerlig 
bebyggelse i form af huse og gårdsenheder fra den sene del af førromersk 
jernalder til den sene del af yngre romersk jernalder samt bebyggelse fra 
den tidligere del af førromersk jernalder. Bebyggelsen bestod af huse, 
gårdsenheder og hegn, hvoraf nogle kunne samles i gårdsenheder, samt 
gruber og ovne m.m. (Iversen: Statusrapport 2014). I forbindelse med 
udgravningen blev der udtaget jordprøver til flotering og 
makrofossilanalyse fra en del af anlæggene. 

I denne rapport skal der fokuseres på udgravningen af delområde 2 
(FHM 5450)1, som blandt andet indeholder beboelsesspor i form af huse og 
gruber fra både den tidlige og sene del af førromersk jernalder (figur 1). 

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

 
1 FHM 5450, Bendixminde, delområde 2 (FHM 4296/1828). Odder sogn, Hads 
herred, Region Midtjylland. Sted nr. 150210-104. UTM: 569550/ 6205000 zone 32 
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Det kursoriske gennemsyn 
Gennemsynet blev foretaget af stud.BA. Simone Nørgaard Mehlsen under 
supervision af cand.mag. Peter Mose Jensen på Afdeling for Konservering 
og Naturvidenskab, Moesgaard Museum. 

Resultatet af gennemsynet kan ses i tabel 1. 
Gennemsynet viste, at hovedparten af prøverne kun indeholder ganske 

få eller ingen forkullede kornkerner/frø. Kun enkelte prøver indeholder 
store mængder forkullede frø. Kornkernerne i prøverne blev bestemt til byg 
(Hordeum vulgare) i form af nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum), 
hvede (Triticum sp.) og brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp. 
aestivum/Triticum turgidum ssp. durum) og havre (Avena sp.).  

Af forkullede frø optrådte bleg/fersken-pileurt (Persicaria 
lapathifolia/maculosa), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), vej-pileurt 
(Polygonum aviculare), hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), hejre 
(Bromus sp.), hør (Linum usitatissimum), græs-familien (Poaceae), star 
(Carex sp.), almindelig pengeurt (Thlaspi arvense), spergel (Spergula 
arvensis), hanekro (Galeopsis sp.), ranunkel (Ranunculus sp.), snerre 

Figur 1. FHM 5450, Bendixminde, delområde 2 (illustration: Rasmus B. Iversen) 
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 (Galium sp.), syre (Rumex sp.), korsblomst-familien (Brassicaceae) og 
potentil/jordbær (Potentilla/Fragaria sp.). 

 Der er i enkelte prøver fundet opvarmet, deformeret organisk 
materiale, mens trækulsmængden i prøverne varierede fra lav til høj. 

På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev x272-274 udvalgt til en 
arkæobotanisk analyse på grund af deres høje indhold af forkullede frø. En 
analyse af disse frø kan måske give en ide om, der er tale om indsamlede 
frø eller rester af tærskningsaffaldet, som har indgået i planteøkonomien. 
Desuden kan de muligvis være med til at forklare anlæggets funktion. 

Ovngrube A312 
Ovngruben er arkæologisk dateret til 5.-3. århundrede f.Kr. Gruben er 342 
cm lang og er dybest i den sydvestlige del, hvor den kommer ned i 140 cm’s 
dybde. Denne del består af mange stratigrafiske lag, mens der er færre lag i 
den sydøstlige del af ovngruben (figur 2). Det øverste lag i gruben er tolket 
som et nedsunket, overlejrende kulturlag, mens de øvrige lag sandsynligvis 
tilhører et (eller to) pyroteknisk(-e) anlæg/en ovn. Der blev analyseret tre 
makrofossilprøver fra gruben: x274 fra lag 5, x272 fra lag 6 og x273 fra lag 8 
(figur 2). Lag 5 er beskrevet som: mellem gråbrunt sandblandet ler, 

Figur 2. Profilfoto og -tegning af ovngrube A312 fra FHM 5450, 
Bendixminde, delområde 2 (Illustrationer: Rasmus B. Iversen) 
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temmelig opblandet med undergrundsmateriale. Et par mindre sten op til 
5x5 cm. Lag 6: ensartet lag af kraftigt rødbrunt – terazzo-farvet-lerblandet 
sand. Helt finkornet. Ligner opløst, dårligt brændt ler. Konsistensen 
nærmest gytjeagtig. En næsten tilsvarende stribe ses over lag 2. Kan være 
resterne af en opløst ovnbund. Lag 8: lag af opløst trækul – let opblandet 
med komponenter fra omgivende lag. Navnlig i bunden er der bevaret 
trækulsstykker, der er 0,5x0,5 cm store, altså temmelig udbrændte. I 
overgangen mellem lag 6 og 8 var fladen dækket af keramik, og i fylden 
omkring var der enkelte hvidbrændte knogler. 
 

 
Sammensætningen af makrofossiler i de tre analyserede lag er meget 

ens, da alle tre prøver langt overvejende indeholder frø fra ukrudt, mens 
kornkerner og frø fra olieplanter samlet kun udgør mellem knap 1 % og 
godt 2 % (figur 3; tabel 2). Kornkernerne kunne hovedsageligt identificeres 
som nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum) og havre (Avena sp.), mens 
der kun blev fundet én kerne fra brødhvede/durumhvede (Triticum 
aestivum ssp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum)2 (tabel 2). Med 
hensyn til havre-kernerne så kan det ikke afgøres, om der er tale om dyrket 
havre eller ukrudtsarten flyve-havre på grund af bevaringsgraden. Det kan 
dog meget vel være dyrket havre, da havre kendes som en dyrket sort i 
Danmark fra yngre bronzealder og frem (Robinson 1994). Oliefrøene 
stammer fra almindelig hør (Linum usitatissimum) og sæddodder (Camelina 
sativa)(tabel 2). På grund af de forholdsvis få kornkerner og oliefrø er det 

 
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 nylig 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 3. Forholdet mellem frø, kornkerner og oliefrø i prøverne fra 
ovngrube A312. Kornfragmenter er omregnet, så der går tre fragmenter 
på én hel kerne. OBS! Bemærk, at x-aksen begynder ved 95 % 
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ikke muligt at vurdere forholdet mellem de forskellige afgrøder på 
lokaliteten, men de passer alle fint ind i det billede, der kendes af det 
førromerske agerbrug (Robinson 1994; Jensen & Andreasen 2011). 

Det mest spektakulære ved prøverne er den meget store mængde frø 
fra såkaldte ukrudtsplanter, der er til stede (figur 3; tabel 2). Særligt 
hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), gåsefod (Chenopodium sp.), 
bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), græs (Poaceae) og 
almindelig spergel (Spergula arvensis) er talrigt til stede i prøverne (tabel 2). 
Disse arter samt flere andre fra prøverne beskrives ofte som typiske 
markukrudtsplanter – særligt når de findes sammen med kornkerner, 
aksled, avnbaser m.m., og denne kategori er altdominerende i prøverne 
(figur 4). Alle arterne kan dog også vokse andre steder end på dyrket mark -
for eksempel vil de alle vokse fint på nye brakmarker, ligesom græs kan 
findes i mange forskellige biotoper. Græs kan for eksempel også findes i 
græsmark, hvorfor der på figur 4 er indsat en kategori, der hedder 
græs/dyrket mark, der blandt andet omfatter græs, og som er den 
næststørste kategori på grund af græsfrøene. Flere af frøene stammer fra 
arter, der foretrækker eng/vådbund, og endelig er der en del af frøene, der 
ikke kunne identificeres til underart, hvilket som regel betyder, at det ikke 
er muligt at identificere deres foretrukne biotop. Disse er kategoriseret som 
”Andet” (figur 4). Denne inddeling i biotoper kan muligvis være med til at 
afklare, hvorfra frøene og dermed materialet i de tre lag stammer. 

 

 

Der er flere mulige tolkninger af materialet i ovngruben ud fra 
sammensætningen af makrofossiler og anlæggets opbygning. Den mest 
nærliggende tolkning knytter sig op til, at sammensætningen af 
makrofossilerne i form af en smule kornkerner og frø fra olieplanter samt 
en meget stor mængde ukrudtsfrø, som fortrinsvis stammer fra typiske 
markukrudtsplanter, i høj grad minder om sammensætningen af 
makrofossiler i moseligenes maveindhold (se f.eks. Harild et al. 2007). 

Figur 4. Forholdet mellem ukrudtsfrøenes biotoper fra prøverne fra 
ovngrube A312 
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Denne sammensætning af makrofossiler findes også forholdsvis ofte i 
prøver fra huse og gruber fra yngre bronzealder og ældre jernalder. I disse 
tilfælde kan makrofossilerne tolkes som tærskeaffald, der er blevet oplagret 
og i moseligenes tilfælde spist. Hvis det formodes, at der er tale om 
tærskeaffald i de tre prøver fra ovngruben, så er der flere mulige tolkninger 
på deres tilstedeværelse i anlægget. For det første kan der være tale om 
tærskeaffald, der blev tørret i anlægget inden oplagringen, eller der kan 
være tale om optændingsmateriale eller brændsel. Den tilsyneladende 
mangel på avnbaser og aksled fra kornet taler imod en tolkning som 
tærskeaffald, men deres fravær kan dog også skyldes, at netop disse dele 
nemmere brænder helt væk end kornkerner og frø (Boardman & Jones 
1990). 

Beskrivelsen af anlæggets lag – særligt lag 6 samt keramiklaget mellem 
lag 6 og 8, leder dog tankerne hen på en anden oprindelse af 
makrofossilerne, idet beskrivelsen minder meget om lag fra andre ovne fra 
andre lokaliteter blandt andet fra VMÅ 2866, Fuglsang 2016 (Andreasen & 
Out 2018). Disse ovne fra Vesthimmerlands Museum er af arkæologen 
tolket som mulige lavtemperatursovne (Kåre Gyldenløve: mundtlig 
meddelelse). Frøene fra den ene af prøverne fra VMÅ 2866 er domineret af 
frø, der foretrækker eng som voksested. Dette gjorde, at hovedparten af 
makrofossilerne fra denne prøve blev tolket som stammende fra hø eller 
dyremøg (Andreasen & Out 2018). En anden mulig tolkning, som dog ikke 
blev fremsat i rapporten, er, at materialet stammer fra engtørv, som kunne 
være blevet brugt som brændsel i ovnen. Denne tolkning er også bygget på 
det faktum, at laget, hvorfra prøven blev taget, mindede meget om 
tørveaske under udgravningen. Der er dog ikke meget i prøverne fra 
ovngrube A312 fra Bendixminde, delområde 2, der minder om hø, dyremøg 
eller engtørv, idet max. 4 % af frøene stammer fra planter, der vokser på 
eng (figur 4). Det er dog muligt, at der er tale om tørv i form af græstørv, da 
der er fundet mange frø fra græs, og mange af de øvrige planter fra de 
såkaldte typiske markukrudtsarter vil sandsynligvis sagtens kunne vokse på 
græsarealer, særligt hvis der tidligere har været dyrket mark på stedet. Den 
arkæologiske beskrivelse af lag 6 minder også i høj grad om de omtalte lag 
fra blandt andet VMÅ 2866, Fuglsang 2016, så det er meget muligt, at der 
er tale om rester af tørveaske fra græstørv. Det er også muligt, at der i 
lagene er materiale fra både tørveaske og tærskeaffald, hvor tærskeaffaldet 
i givet fald kan have været brugt til optænding, eller det kan have været 
det, der skulle tørres i ovnen, men tørven blev brugt som brændsel. At kun 
lag 6 viser den karakteristiske farve og finkornede, nærmest gytje-agtige 
struktur kan skyldes, at det fortrinsvis er i dette lag, at tørveasken findes, 
mens lag 8, som det fremgår af den arkæologiske beskrivelse, er en 
sammenblanding af de omkringliggende lag og måske har fået sine 
makrofossiler fra lag 6. Det samme kan være tilfældet for lag 5. Det tyder 
derfor på, at lag 6 er det primære funktions-/afbrændingslag af de tre 
analyserede lag, mens de øvrige to, lag 5 og lag 8, kan være opblandede lag. 
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Opsamling 
Sammensætningen af makrofossiler i prøverne fra ovngrube A312 ser 
umiddelbart ud til at støtte tolkningen af anlægget som en ovn. Det er ikke 
helt entydigt, om makrofossilerne indgår i anlægget, som tærskeaffald der 
blev tørret i ovnen, eller om de stammer fra brændsel i form af græstørv 
samt optændingsmateriale eller en kombination af de to tolkninger. Den 
arkæologiske beskrivelse særligt af lag 6 leder dog tankerne hen på, at der 
blev anvendt en form for tørvebrændsel i ovnen. 

Ovne af samme type som A312 er ofte meget komplekse anlæg, da de 
kan være genanvendt adskillige gange, og mange af lagene derfor kan være 
sammenblandede. Alligevel kan makrofossilerne i dem være med til at give 
en forståelse af, hvad der måske er foregået i ovnene. I ovngrube A312’s 
tilfælde er det meget muligt, at der har foregået en afbrænding af græstørv, 
muligvis i forbindelse med en tørring af tærskeaffald eller andet materiale, 
der efterfølgende er blevet fjernet. Det sidste er nok det mest sandsynlige, 
da det er meget muligt, at det eventuelle tærskeaffald i virkeligheden er 
blevet brugt som brændsel eller har indgået i tørven som almindeligt 
ukrudt. 
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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) 
Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde 30-80 cm. (Hansen 1993) 
Ranunculus ficaria, Almindelig vorterod. 10-15 cm høj, kølleformede 
ammerødder, opstigende stængel, ofte rodslående, jordplante med 
rodknold, blomstrer i april-maj (Hansen 1993) 
Triticum aestivum spp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum L. 
Brødhvede/Durumhvede 

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 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) 
Linum catharticum L. Vild Hør. 5-25 cm, blomstrer juni-august. Sommer og 
vinterannuel. Skrænter, overdrev, kær, vejkanter, kridtgrave. (Hansen 1993) 
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) 
Plantago major L. Glat Vejbred. 10-30 cm høj, omkring 21.500 frø pr. plante 
(op til 2.000 frø pr. plante Melander 1998). Blomstrer maj-august. Flerårig. 
Kan pletvis optræde talrigt i tynde kornmarker, navnlig på våd og fast jord. 
(Frederiksen et al. 1950, Jessen & Lind 1922, Hansen 1993) 
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Polygonum aviculare L. Vej Pileurt. 10-75 cm (10-60 cm) lavtvoksende med 
lange stængler, omkring 125-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning 
juli-oktober. Typisk sommerannuel. Fortrinsvis lerede jorder, hyppigst i 
åbne vintersædmarker og hørmarker, sjældnere i vårsæd. (Melander 1998, 
Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 
Prunella vulgaris L. Almindelig brunelle. 5-25 cm. Blomstrer juli-august. 
Findes oftest på kalkholdige kyststrækninger. (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) 
Solanum nigrum L. Sort natskygge. 15-50 cm. Blomstrer juni-oktober. Bær 
mat sort eller grønt, saftigt. Agerjord, haver, ruderater (Hansen 1993) 
Spergula arvensis L. Alm. Spergel. 10-40 cm (10-30 cm) høj. Omkring 3.200 
frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juni-september. Frøene spirer både 
forår og efterår, men de efterårsspirende fryser som regel bort om vinteren 
og kan kun overleve meget milde vintre. Kan optræde uhyre talrigt i 
vårsædsmarker, især på lette kalktrængende jorder. Værdsat i stubmark 
som foder til fårene. Nærringsfattig bund, agerjord, vejkanter, ruderater, 
grusgrave, dyrket på hede-egnene (Brøndegaard 1979; Frederiksen et al. 
1950; Hansen 1993; Jessen & Lind 1922) 
Thlaspi arvense L. Almindelig pengeurt. 15-40 cm høj. Blomstrer maj-juni. 
Agerjord, ruderater (Hansen 1993) 
Urtica dioica L. Stor Nælde. 50-100 cm høj. Omkring 22.000 frø pr. plante. 
Blomstrer juli-august. Skadelig i varige græsmarker på muldrig eller 
moseagtig jord. Askeskove, hegn, vejkanter, ruderater. (Frederiksen et al. 
1950, Hansen 1993) 
Urtica urens L. Liden nælde. 20-40 cm høj. Blomstrer juni-september. 
Agerjorde, haver, ruderater 

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) 
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Planter identificeret til slægt eller familie 
Asteraceae Kurvblomstfamilien 
Avena sp. Havre 
Brassicaceae Kålfamilien 
Bromus sp. Hejre  
Carex sp. Star  
Caryopfyllaceae Nellikefamilien 
Cerealia Korn 
Chenopodium sp. Gåsefod 
Fabaceae Ærteblomstfamilien 
Galeopsis sp. Hanekro 
Galium sp. Snerre 
Juncus sp. Siv 
Luzula sp. Frytle 
Poaceae Græsfamilien 
Ranunculus sp. Ranunkel 
Rumex sp. Skræppe 
Scleranthus sp. Knavel 
Trifolium sp. Kløver 
 

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

ukrudtsbekæmpelse. Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. 
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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       
X-nr analyse? C14 Korn Frø Trækul Kommentarer 

98 Nej Evt.  0 0 XXX   

99 Nej Ja 2 0 XXX Hvede, cf. brødhvede. 

100 Nej Ja 0 0 XXX   

101 Nej Ja 1+1f 0 XX Beskidt prøve, cf. hvede.  

102 Nej Ja 0 0 XXXXX   

103 Nej Evt. 0 0 XXX   

104 Nej Evt. 0 0 XXX   

105 Nej Nej 0 0 X   

180 Nej Evt. 0 0 XXXXX   

200 Nej Nej 0 0 X   

202 Nej Evt. 0 0 XX   

203 Nej Ja 2 0 XX Byg 

204 Nej Nej 0 0 X   

205 Nej Evt. 0 0 XXX   

207 Nej Evt. 0 <5 XX 
Persicaria lapathifolia/maculosa 

(bleg/fersken-pileurt) og Rumex sp. (syre).  

210 Nej Nej 0 0 X   

211 Nej Evt. 0 0 XXX   

213 Nej Evt. 0 0 XX   

214 Nej Evt. 0 0 XX   

215 Nej Nej 0 0 X   

217 Nej Ja 5 <10 XXX 

Byg, brødhvede, Chenopodium album 
(gåsefod), Persicaria lapathifolia/maculosa 
(bleg/fersken-pileurt) og Rumex sp. (syre). 

218 Nej Evt. 0 0 XX   

220 Nej Nej 0 0 X   

221 Nej Evt. 0 0 XXX   

223 Nej Nej 0 0 X   

242 Nej Evt. 0 0 XX   

243 Nej Nej 0 0 X   

244 Nej Evt. 0 0 XX   

246 Nej Evt. 0 0 XX   

247 Nej Nej 0 0 XXX   

248 Nej Evt. 0 0 XX   

249 Nej Evt. 0 0 XXXX   

251 Nej Evt. 0 0 XX   

252 Nej Evt. 0 0 XXX   

253 Nej Evt. 0 0 XX   

254 Nej Evt. 0 0 XXXX   

255 Nej Evt. 0 0 XX   

257 Nej Evt. 0 0 XX   

258 Nej Evt. 0 0 XX   

260 Nej Ja 1 0 XXX Byg (lille).  

261 Nej Evt. 0 0 XXX   
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272 Evt.  Ja <5 >300 XX 

Nøgen byg, havre, Persicaria 
lapathifolia/maculosa (bleg/fersken-pileurt), 

Fallopia convolvulus (snerle-pileurt), 
Polygonum aviculare (vej-pileurt), Rumex sp. 
(syre), Carex sp. (star), Chenopodium album 
(gåsefod), Galium (snerre), Spergula arvensis 

(spergel) og Poaceae sp. (græs-familien).  

273 Evt. Ja 2 >200 XXX 

Byg, havre, Persicaria lapathifolia/maculosa 
(bleg/fersken-pileurt), Fallopia convolvulus 
(snerle-pileurt), Bromus sp. (hejre), Galium 

(snerre), Spergula arvensis (spergel), 
Ranunculus sp. (ranunkel), Carex sp. (star), 

Thlaspi arvense (almindelig pengeurt), 
Poaceae sp. (græs-familien) og Brassicaceae 

sp. (korsblomst-familien).  

274 Evt. Ja 10 >300 XXXX 

Byg, havre, Linum sp. (hør), Bromus sp. 
(hejre), Chenopodium album (gåsefod), 

Persicaria lapathifolia/maculosa 
(bleg/fersken-pileurt), Rumex sp. (syre), 

Galium (snerre), Ranunculus sp. (ranunkel), 
Spergula arvensis (spergel), Galeopsis sp. 
(hanekro) og Poaceae sp. (græs-familien).  

278 Nej Ja 3 >50 XXXX 

Byg, brødhvede, Chenopodium album 
(gåsefod), Persicaria lapathifolia/maculosa 

(bleg/fersken-pileurt), Bromus sp. (hejre) og 
Galium (snerre).  

422 Nej Evt. 0 0 XX   

424 Nej Evt. 0 >5 XXX 

Slagge af organisk materiale - mindre slagge 
end i X493. Persicaria lapathifolia/maculosa 

(bleg/fersken-pileurt), Spergula arvensis 
(spergel) og Chenopodium album (gåsefod).  

425 Nej Evt. 1f cf. 1 XX cf. Galium (snerre). 

427 Nej Ja 2 0 XX Byg og hvede. 

428 Nej Nej 0 0 X   

429 Nej Evt. 0 0 XX   

430 Nej Evt. 0 <30 XXX 

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

og cf. Carex sp. (star).  

431 Nej Evt. 0 0 XX   
432 Nej Evt. 0 0 XXXX Beskidt prøve. Slagge af organisk materiale.  

433 Nej Ja 1f 0 XX   

434 Nej Ja 0 1 XXXX cf. Carex sp. (star). 

435 Nej Evt. 0 0 XX   

438 Nej Evt. 0 0 XX   

439 Nej Nej 0 0 X   

444 Nej Nej 0 0 X   

445 Nej Ja 0 0 XXXX   

446 Nej Nej 0 0 X   

446 Nej Evt. 0 0 XXX   

447 Nej Evt. 0 0 XXXX   

448 Nej Evt. 0 0 XX   

449 Nej Evt. 0 0 XXX   

450 Nej Evt. 0 0 XX   

451 Nej Evt. 0 0 XX   

454 Nej Evt. 0 0 XXX   
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455 Nej Evt. 0 0 XX   

460 Nej Evt. 0 0 XX   

463 Nej Evt. 0 0 XX   

464 Nej Evt. 0 0 XX   

465 Nej Evt. 0 0 XXXX   

467 Nej Nej 0 0 X   

470 Nej Evt. 0 0 XXX   

471 Nej Evt. 0 0 XX   

478 Nej Evt. 0 0 XX   

479 Nej Evt. 0 0 XX   

482 Nej Ja 1 <5 XXXX Brødhvede 

483 Nej Evt. 0 0 XX   

484 Nej Ja 1 >10 XX 

Slagge af organiske materiale. Potentilla 
sp./Fragaria sp. (Rosen-familien og jordbær-

familien).  

485 Nej Evt. 0 0 XX   

486 Nej Nej 0 0 X   

487 Nej Evt. 0 0 XX   

488 Nej Nej 0 0 X   

489 Nej Evt. 0 0 XX   

490 Nej Nej 0 0 X   

491 Nej Nej 0 0 X   

492 Nej Nej 0 0 X   

493 Nej Ja 2 <10 XXXX 
Slagge af organisk materiale. Byg og Persicaria 
lapathifolia/maculosa (bleg/fersken-pileurt).  

495 Nej Evt. 0 0 XXX   

546 Nej Ja 2 0 XXX Byg 

547 Nej Evt. cf. 1f 0 XX cf. Korn 

549 Nej Nej 0 0 X   

550 Nej Nej 0 0 X   

551 Nej Nej 0 0 X   

552 Nej Nej 0 0 X   

553 Nej Nej 0 0 X   

554 Nej Evt. 0 0 XX   

555 Nej Nej 0 0 X   

562 Nej Evt. 0 0 XX   

563 Nej Nej 0 0 X   

493/494 Nej Evt. 0 0 XX   

493/494 Nej Nej 0 1 X cf. Poaceae sp. (græs-familien). 
 

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn af prøverne fra FHM 5450, Bendixminde, 
delområde 2. Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 X’er. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig 
meget trækul 



  

15 
 

 
JP-nr. 272 273 274 JP-nr. 
A-nr. 312 312 312 A-nr. 
Lag 6 8 5 Lag 

Færdig prøve (ml) 20 10 25 Færdig prøve (ml) 
Oprindelig jordprøve (liter) 3 2 5 Oprindelig jordprøve (liter) 

          

Cerealia indet (fragment) 6 2 6 Korn ubestemmeligt (fragment) 
Avena sp. 2 5 4 Havre 

Avena sp. "nåle" 8 3   Havre "nåle" 
Hordeum vulgare var. nudum 1 1 6 Nøgen byg 

Hordeum vulgare 1     Byg 
Triticum aestivum ssp. aestivum/ 

turgidum ssp. durum     1 Brødhvede/durumhvede 
          

Camelina sativa 2 9 12 Sæddodder 
Linum usitatissimum 1 1 2 Almindelig hør 

          

Ranunculus ficaria (rodknold) 1     Almindelig vorterod (rodknold) 
          

Asteraceae 2 3 3 Kurvblomstfamilien 
Brassicaceae     2 Kålfamilien 
Bromus sp. 8 10 5 Hejre 
Carex sp. 10 6 14 Star 

Caryophyllaceae 3 5 8 Nellikefamilien 
Chenopodium album 101 34 64 Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp. 349 199 187 Gåsefod 
Fabaceae   2 2 Ærteblomstfamilien 

Fallopia convolvulus 11 3 13 Snerle-pileurt 
Fumaria officinalis     1 Lægejordrøg 

Galeopsis sp.     1 Hanekro 
Galium sp. 10 10 5 Snerre 
Juncus sp. 1   1 Siv 

Linum catharicum   1 3 Vild hør 
Luzula sp.   5 2 Frytle 

Persicaria lapathifolia/maculosa 243 180 217 Bleg/Fersken-pileurt 
Plantago lanceolata   1 2 Lancet-vejbred 

Plantago major   2 5 Glat vejbred 
Poaceae 111 117 121 Græsfamilien 

Polygonum aviculare 2 1 1 Vejpileurt 
Prunella vulgaris 2 2 1 Almindelig brunelle 
Ranunculus sp. 3   4 Ranunkel 

Rumex acetosella 4 6 2 Rødknæ 
Rumex sp. 5   1 Skræppe 

Scleranthus sp. 24 1 5 Knavel 
Solanum nigrum 2 11 1 Sort natskygge 
Spergula arvensis 95 28 80 Almindelig spergel 
Thlaspi arvense 5 10 6 Almindelig pengeurt 

Trifolium sp. 4 2 7 Kløver 
Urtica dioica   4   Stor nælde 
Urtica urens   3   Liden nælde 

          

Indet 68 89 90 Ubestemmelig 
          

Strå/stængel 5   3 Strå/stængel 
Trækul (X-XXXXX) xx xxx xxxx Trækul (X-XXXXX) 

Bemærkninger       Bemærkninger 

  
 

Tabel 2. De analyserede makrofossiler fra FHM 5450, Bendixminde, delområde 2. Trækul er 
subjektivt vurderet med 1-5 X’er. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget trækul 
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