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Makrofossilanalyser af tre prøver fra perioden ældre-yngre 
germansk jernalder 
 

 
Peter Mose Jensen, cand.mag. 

 

Indledning 
Gennem flere år og opdelt på flere etaper har Odense Bys Museer gennemført en række 
udgravninger ved Campus. Herværende arkæobotaniske analyse er baseret på materiale fra 
Campus etape 7 udgravningen, der fandt sted i april-maj 20161.  
I løbet af denne udgravningsetape blev der bl.a. udgravet et kogegrubefelt fra ældre bronzealder 
samt diverse bebyggelsesspor med tilknytning til 2-3 gårdsanlæg fra ældre-yngre germansk 
jernalder. I forbindelse med udgravningen blev der udtaget en række jordprøver til flotering. 

Prøvebehandling 
Jordprøverne blev efter udtagningen floteret på floteringsanlæg af firmaet Scanflot ved Niels 
Michaelsen. I floteringsanlægget tilføres der vand gennem flere dyser nederst på en skråtstillet 
sliske, hvor også jordprøven påhældes. 

Efterhånden som vandstanden stiger, frigøres elementer i jordprøven, der er lettere end 
vandet såsom forkullede planterester. Det lette materiale flyder til sidst ud over den øverste ende 
af slisken, hvor det 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 
Efter floteringen blev floteringsprøverne fra Campus etape 7 videresendt til Afdelingen for 

Konservering og Naturvidenskab på Moesgaard Museum, hvor der i første omgang blev foretaget 
et overordnet – såkaldt kursorisk gennemsyn af prøverne for at vurdere deres indhold af især 
forkullet materiale.  Resultatet af det kursoriske gennemsyn, der blev foretaget af stud. BA, Signe 
Sangill Termansen under supervision af mag. art. Marianne Høyem Andreasen fremgår af tabel 1 
nedenfor.  
Det kursoriske gennemsyn viste, at der optrådte forkullede kornkerner og/eller frø i 22 ud af de 
34 gennemsete prøver. Kornkernerne bestemtes til byg (Hordeum vulgare), herunder nøgen byg 
(Hordeum vulgare var. nudum) og avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare), hvede (Triticum 
sp.), herunder emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta) og 
brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum) samt 
rug (Secale cereale ssp. cereale) og havre (Avena sp.)  eller hejre (Bromus sp.).  
                                                             
1 Campus etape 7 er beliggende i Odense sogn, Odense herred, Tidl. Odense amt, har sb-/sted-nr: 080407-
254 og UTM koordinaterne: 590650/6137405 zone 32. 
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Af forkullede rester af vilde planter erkendtes frø af snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), 
bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), almindelig spergel (Spergula arvensis), 
hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), kløver (Trifolium sp.) og græsfamilien (Poaceae) i 
prøverne, samt en forkullet rod fra almindelig vorterod (Ranunculus ficaria) og skalfragmenter fra 
hasselnød (Corylus avellana).  

De analyserede prøver  
I enkelte af prøverne fra Campus etape 7 var indholdet af især forkullede kornkerner meget 

højt. Særligt af denne grund blev det besluttet at foretage egentlige analyser af prøverne x291, 
x292 og x308, som vurderedes at kunne give et godt generelt indblik i de dyrkede arter på 
lokaliteten.  X292 kom fra fyld i et tagstolpehul fra et hus (K50). X291 kom fra en grube eller et 
stolpehul tæt på samme hus, mens x308 kom fra fyld i et tagstolpehul i det nærliggende hus K57.  

Mht. de tre prøvers udsagnsværdi er der ingen klare tegn på, at de er resultatet af enkelte 
afbrændinger, og at de som følge heraf afspejler bestemte, veldefinerede aktiviteter. Af denne 
grund må man gå ud fra, at de alle kan indeholde akkumuleret materiale fra forskellige 
aktiviteter, og at de derfor fortæller mere generelt om planter, som har cirkuleret i området 
snarere end, at de fortæller om bestemte aktiviteter.  
Alle tre analyseprøver er 14C daterede på forkullede kornkerner. Tilsyneladende er x291 ældst 
med en datering til ældre germansk jernalder på 396-539 kal AD (95,4%). Herefter følger x308 
med en datering til 428-615 kal AD (95,4%), mens dateringen af x292 viste perioden 550-646 kal 
AD (95,4%). Samlet set dækker de tre prøver altså en periode fra ældre germansk jernalder og ind 
i yngre germansk jernalder.  
 

Prøveindholdet  
Resultatet af den arkæobotaniske analyse af x291, x292 og x308 kan ses i tabel 2 samt på figur 1-
5. 
Heraf fremgår det, at de tre analyserede prøver indeholdt en blanding af forskellige dyrkede arter 
samt rester af vilde frø.  
Langt hovedparten af planteresterne udgjordes, som det ses på fig. 1-5, af dyrkede arter, og disse 
bestod i meget stor grad af byg (Hordeum vulgare). Al nærmere identificeret byg var avnklædt 
byg (Hordeum vulgare var. vulgare), og på den baggrund må det antages, at det var denne 
bygsort, som blev dyrket på lokaliteten.  
Af kornsorter ud over byg fandtes der også små mængder af brødhvede/durumhvede (Triticum 
aestivum ssp. aestivum/turgidum ssp. durum) samt rug (Secale cereale ssp. cereale) i x308 og 
x292. Mængderne af disse kornsorter er dog så lav, at deres agerbrugsmæssige betydning på 
lokaliteten er vanskelig at fastslå.  
Endelig skal det også nævnes, at der optrådte frø af sæddodder (Camelina sativa) samt hør 
(Linum usitatissimum) i x308, som tyder på en lokal udnyttelse af disse arters olieholdige frø 
omkring midten af germansk jernalder. Særligt sæddodder kan undertiden være vanskelig at tolke 
som dyrket, når artens frø findes i arkæobotaniske prøver. Dette skyldes, at sæddodder bl.a. 
kendes historisk som en ukrudtsplante f.eks. på hørmarker samtidig med, at den i andre tilfælde 
har været dyrket. Adskillige fund tyder på, at sæddodderfrø efter al sandsynlighed også har været 
udnyttet på flere fynske lokaliteter i yngre jernalder (Jensen 2019), og dette har sandsynligvis 
også har været tilfældet på Campus etape 7. Grunden til tolkningen af sæddodderen i x308 som 
udnyttet skyldes dels, at artens frø trods alt fandtes i nogen mængde i prøven. Tolkningen skyldes 
dog især tilstedeværelsen af en sammenbrændt klump af sæddodderfrø i prøven. Dette viser, at 
frøene i forbindelse med forkulningen har ligget samlet i en koncentration, hvilket ikke burde 
være tilfældet, såfremt det havde drejet sig om ukrudt.  
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Set i forhold til rester af dyrkede arter optrådte rester af vilde planter kun i meget små mængder i 
de tre prøver. De hyppigst forekommende vilde arter i prøverne, især repræsenteret ved 
snerlepileurt (Fallopia convolvulus), gåsefod (Chenopodium sp.) sandsynligvis i form af hvidmelet 
gåsefod (Chenopodium cf. album) og fersken-/bleg pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia) er 
alle arter, der typisk vokser på marker, ruderater og andre hyppigt omrodede jordtyper. Af denne 
grund afspejler hovedparten af de vilde frø i prøverne sandsynligvis markukrudt, der har været 
indhøstet sammen med afgrøderne i prøverne. At mængden af ukrudtsfrø i prøverne er meget lav 
viser samtidig, at afgrøderne i prøverne sandsynligvis har været rensede på 
forkulningstidspunktet. 

 
 
 

 
Figur 1 (venstre) og 2 (højre): Stolpediagrammer over fordelingen af afgrøder (fig. 1) og afgrøder og ukrudt (fig. 2) på Campus etape 7. I 
diagrammerne er fragmenter af kornkerner og frø omregnet til antal hele kerner/frø med følgende omregningsfaktor: Frø 3 fragmenter=1 helt 
frø, kerner: 4 kerner = 1 hel kerne. Bemærk at diagrammerne begynder ved 75% 

 

 

Figur 3: Lagkagediagram over fordelingen af afgrøder og ukrudt i 
x291. I diagrammet er fragmenter af kornkerner og frø omregnet til 
antal hele kerner/frø med følgende omregningsfaktor: Frø 3 
fragmenter=1 helt frø, kerner: 4 kerner = 1 hel kerne. 
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Figur 4: Lagkagediagram over fordelingen af afgrøder og ukrudt i x292. I 
diagrammet er fragmenter af kornkerner og frø omregnet til antal hele 
kerner/frø med følgende omregningsfaktor: Frø 3 fragmenter=1 helt frø, kerner: 
4 kerner = 1 hel kerne. 

 

 
 
Figur 5: Lagkagediagram over fordelingen af afgrøder og ukrudt i x308. I 
diagrammet er fragmenter af kornkerner og frø omregnet til antal hele 
kerner/frø med følgende omregningsfaktor: Frø 3 fragmenter=1 helt frø, kerner: 
4 kerner = 1 hel kerne. 

 

Diskussion af den lokale agerbrugssituation 
I forbindelse med diskussionen af den generelle agerbrugssituation og agerbrugsudvikling i 
udgravningsområdet er det vigtigt at sammenligne herværende analyse med en tidligere 
foretaget analyse fra Campusområdet, der blev foretaget i 2013 (Andreasen 2013). På fig. 6 ses en 
kronologisk sammenstilling af alle analyserede prøver, der indtil nu er foretaget i forbindelse med 
udgravningerne på Campus. Blandt analyserne fra etape 2 udgravningen ligger alle 
prøverne/fundkonteksterne, der ligesom prøverne fra etape 7 er 14C dateret på forkullede 
kornkerner, dateringmæssigt mellem ældre og yngre germansk jernalder og er altså nogenlunde 
samtidige med x230 fra etape 7, mens x292 fra etape 7 muligvis er lidt yngre. Pga. de store spænd 
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og overlap i 14C dateringerne må sammenstillingen tages med nogen forbehold, men dette til 
trods fremstår der nu et relativt godt indblik i den generelle agerbrugssituation i området i 
germansk jernalder. 

 
 
Som det fremgår af figuren, svarer analyserne fra de to etaper relativt godt til hinanden med 
udbredte tegn på vigtigheden af dyrkningen af avnklædt byg i alle prøver. Rug findes ikke i den 
ældste prøve x291 fra lokaliteten men optræder til gengæld i alle senere prøver i varierende og 
undertiden store mængder. Hvede, især i form af brødhvede eller durumhvede, findes også i små 
mængder i de fleste prøver, og i flere etape 2 prøver optrådte også enkelte rester af emmer 
(Triticum turgidum ssp. dicoccum) og muligvis også af spelt (Triticum cf. aestivum ssp. spelta). 
Sæddodder og hør optræder til gengæld kun i en enkelt prøve fra overgangen imellem ældre og 
yngre germansk jernalder, men dette ændrer ikke på et overordnet billede af et agerbrug på 
stedet, der generelt set, gennem ældre og yngre germansk jernalder har fokuseret på dyrkning af 
især avnklædt byg og i mindre grad rug og hvede samt undertiden sæddodder og hør. 
Afgrødefordelingerne på Campus etape 2 + 7 svarer overordnet set også godt til den generelle 
afgrødesituation på Fyn i perioden. Igennem de senere år er der således foretaget en del 
arkæobotaniske analyser fra perioden yngre romersk jernalder-yngre germansk jernalder især fra 
området omkring Odense, hvilket har resulteret i en opsamling i 2013 (Jensen 2019). Heraf 
fremgår det, at dyrkningen af avnklædt byg, ligesom på Campus, er fremtrædende på mange af 
periodens lokaliteter. Hvede optræder også generelt set på en meget stor del af de fynske 
pladser. I enkelte tilfælde findes der relativt store mængder hvede på lokaliteterne, men som 
oftest er hvedemængderne dog lave, som det også er tilfældet på Campus. Også mht. 
hvedesorter er Campusprøverne ”typiske” for den lokale situation i perioden, idet 
brødhvede/durumhvede tilsyneladende har været hyppigst dyrket, mens emmer og især spelt er 

 
Figur 6: Stolpediagrammer over fordelingen af afgrøder på Campus etape 7 og Campus etape 2. I diagrammerne er fragmenter af 
kornkerner og frø omregnet til antal hele kerner/frø med følgende omregningsfaktor: Frø 3 fragmenter=1 helt frø, kerner: 4 kerner = 1 
hel kerne.  
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mere sjældne. Forekomsten af oliefrøplanterne på Campus omkring overgangen imellem ældre 
og yngre germansk jernalder passer også godt ind i det lokale fynske mønster, hvor oliefrø 
optræder i varierende, men undertiden store mængder indtil overgangen til yngre germansk 
jernalder. Efter dette tidspunkt er de indtil videre ikke er fundet i områdets fund.  
Det eneste punkt, hvor Campusprøverne muligvis afviger fra ”normalen”, er på fraværet af rug i 
den ældste prøve. Efter al sandsynlighed bliver rugen en almindelig afgrøde, både i Danmark 
generelt, men også på Fyn omkring overgangen imellem ældre og yngre romersk jernalder 
(Robinson et al 2009, Jensen 2019), så her er de tidligste forekomster på Campus altså noget 
yngre. At rug er fraværende i ældre germansk jernalder på Campus kan dog sagtens bero på 
tilfældigheder, idet blot en enkelt prøve er analyseret fra denne lokalitet, som sikkert kunne 
henføres til ældre germansk jernalder.  
Alt i alt passer agerbrugsbilledet på Campus altså forholdsvis godt ind i det generelle billede af 
agerbruget i perioden på Fyn, og det relativt store antal analyser fra forskellige perioder på 
pladsen giver efterhånden et rigtigt godt indblik i, hvordan generelle agerbrugsmæssige 
tendenser også kan afspejle sig i udviklingen på en enkelt lokalitet. 
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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 & Stenberg 2005) 
 
Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde 30-80 cm. (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 ssp. aestivum L. Brødhvede. Triticum turgidum ssp. dicoccon L. Emmer. Triticum 

aestivum ssp. spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993) 
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Identificerede planter 
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) 

 
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) 

 
Persicaria maculosa L. Fersken-pileurt. 25-60 cm høj, omkring 200-800 frø pr. plante. Blomstrer 

og frømodner juli-september. Rent sommerannuel (kan også forekomme i vintersæd, 
Melander 1998). Forholder sig som Persicaria lapathifolia. Agerjord, ofte vandlidende, 
ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 

og 
Persicaria lapathifolia L. Bleg pileurt. 30-60 cm (25-80 cm) høj, omkring 800-850 frø pr. plante. 

Blomstrer og modner frø i juli-september. Udpræget sommerannuel plante. Kan være meget 
skadelig i vårsæden, især i lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme meget 
talrigt, kan også forekomme i vintersæden. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 
1993) 

Usikker bestemmelse 
Chenopodium cf. 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)1993) 

Planter identificeret til slægt eller familie 
Caryopfyllaceae. Nellikefamilien 
Cerastium sp. Hønsetarm  
Chenopodium sp. Gåsefod  
Poaceae. Græsfamilien 
Stellaria sp. Fladstjerne  
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Tvengsberg, P.M. 1995: Rye and swidden cultivation tillage without tools. Tools & Tillage. Vol. VII: 

4. s. 131-146. 
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Tabeller  
 
 

 
EGNET TIL 

MAKROFOSSIL EGNET TIL EGNET TIL  ANTAL ANTAL   

X-NR ANALYSE VEDANALYSE 

14C-
DATERING KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

X275 Nej Nej Evt. 0 0 XXX* *Bl.a. knopper 

X276 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   

x277 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

x280 Nej Nej Nej 0 0 X   

x281 Nej Nej Ja ~10  0 XX Byg, avnklædt byg 

x282 Nej Nej Evt. 2F* 0 XX *Evt. nok til 14C 

x284 Nej Nej Ja ~5F* 0 XXX *Meget dårligt bevaret 

x285 Nej Nej Ja 1 + F 0 XX   

x286 Nej Nej Ja ~15 2 XXX 

Emmer / spelt, avnklædt byg, 
Fallopia convolvolus, Persicaria 

lapathifolia / maculosa 

x287 Nej Nej Evt. 3F 1 XXX Spergula arvensis 

x288 Nej Nej Evt. 2F 0 X   

x289 Nej Nej Ja 3F 3 XX 
Fallopia convolvolus, Persicaria 

lapathifolia / maculosa 

x290 Nej Nej Evt. 2F 0 X   

x291 Ja Nej Ja ~50ml 5-10 XX 

Fortrinsvis byg, avnklædt byg, havre 
/ Bromus sp., Fallopia convolvolus. 

Renset korn.  

x292 Ja Nej Ja ~20ml 5-10 XX 

Byg, rug, rug / hvede, Persicaria 
lapathifolia / maculosa, Spergula 
arvensis, Chenopodium album, 

Trifolium sp.  

x293 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

x294 Nej Nej Ja ~5F 0 X   

x295 Nej Nej Ja 3-5 0 XX Bl.a. byg 

x306 Nej Nej Ja <10F ~5 XXX 

Fallopia convolvolus, Persicaria 
lapathifolia / maculosa, Poaceae. 

Forslagret organisk materiale.  

x307 Nej Nej Ja 2 + F 0 XX Byg 

x308 Ja Nej Ja 175ml 1-10 XXX 

Byg, avnklædt byg, nøgen byg, 
brødhvede / durumhvede, Persicaria 
lapathifolia / maculosa. Renset korn.  

x309 Nej Nej Evt. 0 0 XXX* 
*Rimelig store stykker. 
Hasselnøddeskaller.  

x310 Nej Nej Evt. 0 0 XXX   

x311 Nej Nej Ja 3 0 XXX 
Byg, brødhvede, forslagret organisk 

materiale.  

x312 Nej Nej Ja 3F 0 XXX   

x313 Nej Nej Ja 5-10F 0 XX   

x314 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

x315 Nej Evt. Evt. 0 0 XXXX* 
*Nogle ret store stykker. Forslagret 

organisk materiale.  

x321 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

x322 Nej Nej Ja ~5 0 XX Byg 

x323 Nej Nej Evt. ~5F 1 XX Forslagret organisk materiale.  

x326 Nej Nej Ja 2-5 ~10 XXXX* 
Byg, Chenopodium album, *nogle 

meget store stykker 

x327 Nej Nej Evt. 0 0 XX Ranunculus ficaria, rodknold.  

x328 Nej Nej Evt. 0 0 XX   

Tabel 1. Det kursoriske gennemsyn af floteringsprøverne fra Campus etape 7. Trækul er subjektivt 
vurderet med 1-5 X´er. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget trækul. ”F”=fragmenter, 
”sp”=bestemmelse til slægt, men ikke nærmere til art.   
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X-NR: x291 x292 x308 X-NR 

Fuld/analyseret prøve (ml) 46,5/29,5 18/18 199/47 Fuld/analyseret prøve (ml) 
          

Camelina sativa     230 (460)* Sæddodder 
Cerealia indet. kerner 21 (35) 6 71 (639) Uidentificeret korn, kerner 

Cerealia indet. fragmenter  179 (365) 89 116 (1044) 
Uidentificeret korn, 

fragmenter 

Hordeum vulgare var. vulgare, 
kerner 357+103f. (702+196f.) 136+83f. 

349+94f. 
(2986+846f.) Avnklædt byg, kerner 

Hordeum vulgare, kerner 83+6f. (166+12f.) 25+6f. 24+5f. (216+8f.) Byg, kerner 

Linum uistatissimum     5 (8) Dyrket hør 
Secale cereale ssp. cereale, 

kerner   3+1f. 3 (12) Rug 
Cf. Secale cereale ssp. cereale, 

kerner   1   Cf. Rug 
Triticum aestivum ssp. 

aestivum/turgidum ssp. durum, 
kerner   1 15+2f. (91+3f.) 

Brødhvede/durumhvede, 
kerner 

Cf. Triticum aestivum ssp. 
aestivum/turgidum ssp. durum, 

kerner     2 (18) 

Cf. 
brødhvede/durumhvede, 

kerner 
          

Caryophyllaceae 1     Nellikefamilien 
Chenopodium sp.     4 (6) Gåsefod 

Chenopodium cf. album   4+4f.   
Gåsefod cf. hvidmelet 

gåsefod 
Fallopia convolvulus 6+1f. 2 14+5f. (22+8f.) Snerlepileurt 

Persicaria 
maculosa/lapathifolium   1 2 (4) Fersken-/bleg pileurt 

Poaceae      1 (2) Græsfamilien 
Rumex acetosella 1     Rødknæ 

Stellaria/Cerastium sp.     1 (2) Hønsetarm/fladstjerne 
          

Frø, indet 3   1 (2) Frø, ubestemmelige 
          

Trækul (X-XXXXX) XX XX XXX Trækul (X-XXXXX) 
Brændt knogle     2 (3) Brændt knogle 

Tabel 2. Analyserede prøver fra Campus etape 7. Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 X´er. 
X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget trækul. ”f”=fragmenter, ”cf.”=sandsynlig 
bestemmelse. ”sp”=bestemmelse til slægt, men ikke nærmere til art.   Med mindre andet er nævnt 
består de analyserede planterester af frø/kerner. Planteangivelser med henholdsvis et tal indenfor 
og udenfor parentes markerer prøver, der var for store til en fuld analyse, og hvor en 
repræsentativ delprøve er gennemset. Her angiver tallet udenfor parentes den reelt analyserede 
mængde planterester, mens tallet indenfor angiver den anslåede totale mængde planterester i 
hele prøven. *Antallet af sæddodderfrø i x308 må tages med nogen forbehold idet en del af frøene 
var sammenbrændt i en klump, hvor det reelle antal frø ikke kunne optælles eksakt. 

   
 

 



  

10 
 

 


