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Indledning 
I forbindelse med anlæggelsen af en omfartsvej og byggemodning i den nordlige del af 
Brønderslev udgravede Vendsyssels Historiske Museum i 2016-17 ved Ådalen, fase 2 (VHM 
00286, fase 2)1. Udgravningen blev forestået af arkæolog Jeppe Boel Jepsen. I forbindelse 
med udgravningen blev der bl.a. fundet bebyggelsesspor fra ældre bronzealder og ældre 
germansk jernalder. I forbindelse med udgravningen blev der udtaget et antal jordprøver til 
flotering og makrofossilanalyse fra en række af lokalitetens anlæg. 

Prøvebehandling 
Jordprøverne blev floteret af 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 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. 

Det kursoriske gennemsyn 
Resultatet af det efterfølgende arkæobotaniske kursoriske gennemsyn fremgår af tabel 1. 
Gennemsynet blev foretaget af mag.art. Marianne Høyem Andreasen på Afdeling for 
Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum.  
Gennemsynet viste, at de fleste af prøverne indeholdt forkullede korn og/eller frø. Særligt 
prøverne fra ældre germansk jernalder indeholdt større mængder. Af kornkerner blev fundet 
byg (Hordeum vulgare) i form af nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum) og avnklædt byg 
(Hordeum vulgare var. vulgare) samt hvede (Triticum sp.) i form af 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. secale) 
og havre (Avena sp.), hvoraf én kunne identificeres som dyrket havre (Avena sativa). Desuden 
blev der observeret avnbaser fra hvede (Triticum sp.) både fra spelt (Triticum aestivum ssp. 
spelta) og emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccon) samt kornaksled. 

 
1 VHM 00286, Ådalen, fase 2 (FHM 4296/2668). Brønderslev sogn, Børglum herred, Region Nordjylland. 
Sted. nr. 10.01.01. Sb.nr. 142 UTM: 558239/6349752,5 Zone 32 
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Frøene blev bestemt til bleg-/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), gåsefod 
(Chenopodium sp.), almindelig spergel (Spergula arvensis), hejre (Bromus sp.), græsfamilien 
(Poaceae), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), ærteblomstfamilien (Fabaceae), hanekro 
(Galeopsis sp.), almindelig fuglegræs (Stellaria media), nellikefamilien (Caryophyllaceae), 
knavel (Scleranthus sp.), kløver (Trifolium sp.), lancet-vejbred (Plantago lanceolata), rødknæ 
(Rumex acetosella), kurvblomstfamilien (Asteraceae), skov-jordbær (Fragaria vesca) og star 
(Carex sp.). 

På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev det besluttet at foretage en arkæobotanisk 
analyse af x52, der stammer fra en ældre bronzealder husgrube for at få et indblik i plante-
økonomien på lokaliteten i perioden. 

Husgruben fra ældre bronzealder 
Husgruben er placeret inde i et delvist udgravet langhus fra ældre bronzealder (figur 1). Både 
huset og gruben er 14C-dateret til sen ældre bronzealder. Gruben er dateret til 1381-1126 BC 
(95,4% probability). 

Prøven x52 indeholder en blanding af forkullede kornkerner, avnbaser fra hvede og frø 
(figur 2; tabel 2)2. Kornkernerne kunne identificeres som byg (Hordeum vulgare) og hvede 
(Triticum sp.)(figur 3). Af de nærmere identificerbare bygkerner stammer hovedparten fra 
nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum), mens kun to kunne identificeres som avnklædt 
byg (Hordeum vulgare var. vulgare)(tabel 2). Blandt hvede-kernerne kunne både identificeres 
emmer/spelt (Triticum dicoccon/spelta)3 og brødhvede/durumhvede (Triticum  

 
2 I figurerne er avnbaser regnet om til det antal kerner, hver avnbase svarer til. Det vil sige, at hver hele 
emmer-/spelt-avnbase svarer til to emmer-/spelt-kerner, mens en halv avnbase svarer til 1 kerne.  
I forhold til de uidentificerede kornfragmenter så er tre kornfragmenter omregnet til én hel kornkerne 
3 Teoretisk kan der skelnes mellem kerner fra emmer og spelt, men der er et stort overlap i de to sorters 
længde, bredde og højde-indeks, hvilket betyder, at det i praksis er meget vanskeligt. Til gengæld kan 
der nemmere skelnes mellem de to sorters avnbaser (Jacomet et coll. 2006). På grund af 
vanskelighederne mellem at skelne mellem emmer- og spelt-kerner er der i denne analyse blevet valgt 
ikke at forsøge at identificere dem nærmere 

 

Figur 1. Hus K10 fra sen ældre bronzealder med husgrube, der er markeret med en rød 
cirkel (tegning: Jeppe Boel Jepsen) 
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aestivum/durum)4, mens avnbaserne hovedsageligt blev udgjort af emmer (Triticum 
turgidum ssp. dicoccon), og kun én stammer fra spelt (Triticum aestivum ssp. spelta)(tabel 2). 

En del af frøene i prøven var så dårligt bevarede, at de ikke kunne identificeres til 
underart, men en stor del af frøene udgøres af såkaldte typiske markukrudtsarter som 
gåsefod (Chenopodium sp.), bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), snerle-
pileurt (Fallopia convolvulus) og hejre (Bromus sp.)(tabel 2). Frøene fra star (Carex sp.) peger 
i retning af en lidt fugtigere jordbund, men i princippet kan det blot være et fugtigt område i 
den dyrkede mark fremfor egentlige eng-områder. 

Prøven indeholder udover markukrudtsfrøene og de ikke nærmere identificerbare frø 
muligvis også et lidt usædvanligt frø, nemlig et frø fra mulig almindelig hirse (cf. Panicum 
miliaceum)(figur 4; tabel 2). Denne sort bliver i Danmark hovedsageligt fundet i prøver fra 
yngre bronzealder, men er også fundet i en senneolitisk og ældre bronzealder kontekst 
(Jensen 1985; Robinson 1992, 1994). De to ældste fund er dog ikke direkte dateret på frøene, 
men kun på konteksten. Dermed er der tale om en meget tidlig forekomst af hirse i denne 
prøve fra Ådalen, fase 2, hvis frøet vel at mærke har samme datering som det øvrige 
materiale i gruben og ikke er senere forurening. Generelt er hirse en sjældent forekommende 
art i danske arkæologiske kontekster, men der dukker efterhånden flere og flere lokaliteter 
fra yngre bronzealder op, hvor hirse forekommer i større eller mindre antal (f.eks. Andreasen 
& Out 2018; Jensen & Thastrup 2019). 

 
4 Det er ikke muligt at skelne mellem brødhvede og durumhvede alene på baggrund af kernerne, mens 
det er muligt at skelne mellem de to sorters aksled (Jacomet et coll. 2006). 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 2. Forholdet mellem 
kornkerner, avnbaser og frø i x52. 
Avnbaser er omregnet så hver 
hele avnbase svarer til to kerner, 
og en halv avnbase svarer til 1 
kerne, mens der er omregnet tre 
kornfragmenter til én hel 
kornkerne 

Figur 3. Forholdet mellem de 
forskellige kornsorter. Der er kun 
medregnet kornkerner. Tre 
kornfragmenter er i figuren 
omregnet til én hel kornkerne 
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Sammensætningen af makrofossilerne i prøven viser, at der på lokaliteten har været 
dyrket nøgen byg samt muligvis emmer og/eller brødhvede/durumhvede, mens de få kerner 
af avnklædt byg og avnbasen fra spelt mere sandsynligt bør anses som en form for 
ukrudt/forurening i de dyrkede kornsorter. Det er dog ikke umiddelbart muligt at sige noget 
om forholdet mellem de forskellige sorter eller deres vigtighed, da det samlede antal 
kornkerner er forholdsvist lille. Det mulige frø fra almindelig hirse antyder, at der muligvis 
også er blevet dyrket hirse på lokaliteten. 

Sammensætningen af frøene viser, at der sandsynligvis er tale om frø, der har vokset på 
markerne og blev indhøstet sammen med de dyrkede afgrøder. Frøene er sandsynligvis 
blevet renset fra afgrøderne før madlavningen og udgør dermed sandsynligvis 
kornrensningsaffald. Avnbaserne kan også stamme fra kornrensningsprocesserne, men kan 
alternativt have siddet fast på de fundne kornkerner, da emmer og spelt blev opbevaret i 
avnerne, da de beskytter mod fugt og råd under oplagring (Hillman 1984). 

I og med at prøven er udtaget i en grube, er det umuligt med sikkerhed at konkludere, om 
affaldet fra kornrensningsprocesserne hænger sammen med kornkernerne, eller om der er 
tale om flere forskellige begivenheder. Sammensætningen antyder dog, at der i begge 
tilfælde er tale om begivenheder i forbindelse med affaldshåndteringen, og at 
makrofossilerne ikke afspejler oplagring i gruben. Denne tolkning forudsætter, at prøven er 
taget fra grubens primære lag fremfor opfyldslag. Hvis prøven stammer fra opfyldslag i 
gruben, så er der i stedet sandsynligvis tale om, at prøven afspejler materiale, der har ligget 
i nærheden af gruben (sandsynligvis spild, affald eller måske spor efter oplagring i nærheden 
af gruben), som efterfølgende er deponeret i grubens opfyldslag. 

Opsamling 
Sammensætningen af de dyrkede afgrøder passer fint ind i, hvad der ellers ses i resten af 
Danmark i midten af bronzealderen, hvor nøgen byg, emmer samt eventuelt 
brødhvede/durumhvede og/eller spelt er de dominerende kornsorter (Robinson 1994). Det 
ser umiddelbart ud til, at prøven fra Ådalen, fase 2 giver et generelt indblik i hvilke sorter, 

 

Figur 4. Frøet fra mulig almindelig hirse fra x52 set fra forsiden (venstre) og bagsiden 
(højre). På billedet til højre kan hirseavnens typiske cellemønster anes. Målestokken er i 
millimeter 
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der blev dyrket i forbindelse med huset, da det ikke umiddelbart virker til, at prøven kun 
afspejler én begivenhed eller ét lager, men derimod en sammenblanding af flere 
begivenheder. Dette er i modsætning til den grube fra yngre bronzealder, som er fundet ved 
Højene ved Hjørring, hvor sammensætningen af makrofossilerne tydeligt viste, at der var tale 
om én afgrøde, der var enten oplagret eller ofret i gruben (Andreasen 2014). Denne afgrøde 
bestod af brødhvede, mens de forholdsvis få kerner fra emmer, spelt, enkorn og nøgen byg 
enten afspejler tidligere afgrøder eller en form for ukrudt i hovedafgrøden. Dermed afspejler 
de to gruber fra henholdsvis Ådalen, fase 2 og Højene to vidt forskellige situationer, der hver 
for sig giver et indblik i forskellige aspekter af det nordjyske agerbrug i bronzealderen. 

Som nævnt, så er det enlige frø fra mulig almindelig hirse lidt tidligt på den i dansk 
sammenhæng, hvor denne afgrøde fortrinsvis hører til i yngre bronzealder. Der er dog kun 
tale om ét frø, så det er selvfølgelig spørgsmålet, om der er tale om rester efter en afgrøde, 
eller om det i virkeligheden har indgået som en del af ukrudtsfloraen. Endeligt er det også 
muligt, at der kan være tale om forurening af yngre materiale i gruben. 

Analysen af makrofossilerne fra Ådalen, fase 2 er med til at åbne op for vores endnu 
forholdsvis sparsomme viden om agerbruget/planteøkonomien i det nordlige Jylland i 
forhistorien. Den antyder, at dele af agerbruget ligner det, der kendes fra andre landsdele i 
midten af bronzealder, men frøet fra mulig hirse viser, at der er en mulighed for, at 
dyrkningen af denne sort muligvis er påbegyndt meget tidligt. Om dette billede holder, kan 
kun fremtidige arkæobotaniske analyser vise. 
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Planterne 

De dyrkede og indsamlede arter 
Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Højden kan have 

ændret sig på grund af avling (Mossberg & Stenberg 2005) 
Panicum miliaceum L. Almindelig hirse. 40-100 cm høj. Blomstrer og frømodner august-
september. Ruderater og haver (Mossberg, Stenberg & Ericsson 2005) 
Triticum aestivum ssp. aestivum L. Brødhvede. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993) 
Triticum aestivum ssp. spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993) 
Triticum turgidum ssp. dicoccon L. Emmer. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993) 
Triticum turgidum ssp. Durum L. Durumhvede 

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) 

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 
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 
Carex sp. Star 
Chenopodium sp. Gåsefod 
Bromus sp. Hejre 
Caryophyllaceae Nellike-familien 
Fabaceae Ærteblomst-familien 
Poaceae Græs-familien 
Luzula sp. Frytle 
Potentilla sp. Potentil 
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 EGNET TIL  ANTAL   

X-NR 
MAKROFOSSIL 

ANALYSE VEDANALYSE 

14C-
DATERING KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

22 Evt. Ja Ja 1-3 >75 xxxx 

Havre. Persicaria lapathifolia/maculosa. 
Spergula arvensis. Poaceae. Fallopia 

convolvulus. Stellaria media 

23 Nej Nej Ja 3 >30 xxx 

Byg. Fallopia convolvulus. Spergula 
arvensis. Caryophyllaceae. Poaceae. 

Persicaria lapathifolia/maculosa. 
Chenopodium sp. 

24 Nej Ja Ja 1-3 >50 xxxx 
Byg. Spergula arvensis. Chenopodium 

sp. Poaceae 

25 Nej Ja Ja 1+1f 10-15 xxxx Byg. Chenopodium sp. Scleranthus sp. 

26 Ja Nej Ja 4-6+f >150 xxx 

Rug. Byg. Fragaria vesca. Spergula 
arvensis. Chenopodium sp. Persicaria 
lapathifolia/maculosa. Galeopsis sp. 

Poaceae 

27 Evt. Nej Ja 1+3f >75 xx 

Byg. Spergula arvensis. Persicaria 
lapathifolia/maculosa. Chenopodium sp. 
Galeopsis sp. Scleranthus sp. Fallopia 

convolvulus. Poaceae 

28 Ja Ja Ja >15 >150 xxxx 

Byg. Rug. Chenopodium sp. Persicaria 
lapathifolia/maculosa. Trifolium sp. 
Bromus sp. Galeopsis sp. Spergula 

arvensis. Fallopia convolvulus 

29 Ja Ja Ja 5-10+f >150 xxxx 

Byg. Havre. Chenopodium sp. Galeopsis 
sp. Persicaria lapathifolia/maculosa. 

Spergula arvensis. Bromus sp. Plantago 
lanceolata 

30 Evt. Ja Ja 2-5+f >75 xxxx 
Havre. Fragaria vesca. Chenopodium sp. 

Carex sp. 

31 Nej Ja Ja 7-15 >50 xxxx 

Byg. Havre. Rug. Poaceae. 
Chenopodium sp. Sprgula arvensis. 

Rumex acetosella 

32 Ja Nej Ja 50 ml* 50 ml* xxx 

*Mest korn, aksled og frø. Rug. Avnklædt 
byg. Havre. Poaceae. Sperguala 

arvensis. Chenopodium sp. Fallopia 
convolvulus. Bromus sp. 

33 Ja Ja Ja 
>60 + 
>30* >75 xxxx 

*Aksled. Rug. Avnklædt byg. Dyrket 
havre. Chenopodium sp. Galeopsis sp. 

Bromus sp. Spergula arvensis 

34 Nej Ja Ja 1-4 >10 xxxx 
Nøgen byg. Lyng. Persicaria 

lapathifolia/maculosa. Poaceae 

35 Nej Nej Evt. 0 0 xxx   

38 Nej Ja Evt. 0 >5 xxxx 
Asteraceae. Caryophyllaceae. Spergula 

arvensis 

39 Nej Nej Evt. 0 0 xx 
Deformeret, opvarmet organisk materiale. 

Forkullet kvist 

40 Nej Ja Evt. 1f* >50 xxxx 

*ikke 14C-egnet. Byg. Chenopodium sp. 
Spergula arvensis. Persicaria 

lapathifolia/maculosa. Galeopsis sp. 
Fallopia convolvulus 

41 Nej Nej Evt. 1* 1 xxx 
*ikke 14C-egnet. Cf. rug. Lyng. Persicaria 

lapathifolia/maculosa 

42 Nej Ja Ja 1-2 <10 xxxx Byg. Caryophyllaceae. Bromus sp. 

43 Nej Nej Evt. 0 <5 xxx Galeopsis sp. Poaceae 

46 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

47 Nej Nej Evt. 0 0 xxx Mest uforkullede rødder 

48 Nej Nej Evt. 0 0 xx Mest uforkullede rødder 

52 Ja Ja Ja >50 Få xxxx 
Nøgen byg. Brødhvede/durumhvede. 

Lyng. Bromus sp. Poaceae 

53 Nej Nej Ja 3 <5 xx Byg. Emmer/spelt 

441 Nej Nej Evt. 0 0 xxx   

442 Nej Nej Evt. 0 0 xxx   

449 Nej Nej Ja 10+f <10 xxx Byg 
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1015 Nej Nej Evt. 0 0 xx 
Fejlnummerering. Er i virkeligheden x449. 

Meget uforkullet træ 

1018 Nej Nej Evt. 0 <5 xxx Plantago lanceolata 

1200 Nej Nej Ja 1+1* <5 xx Nøgen byg. *Emmer-avnbase 

1201 Nej Nej Ja 1 0 xx Nøgen byg 

1202 Nej Nej Evt. 0 0 xxx   

1203 Nej Nej Evt. 0 0 xxx Mest uforkullede rødder 

1204 Nej Nej Evt. 0 0 xx Mest uforkullede rødder 

1205 Nej Nej Evt. 0 0 xxx   

1206 Nej Nej Evt. 0 0 xx Mest uforkullede rødder 

1207 Nej Nej Evt. 0 0 xx Mest uforkullede rødder 

1209 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

1210 Nej Nej Evt. 2f* 0 xx *ikke 14C-egnet 

1211 Nej Nej Evt. 0 0 xxx Mange uforkullede rødder 

1212 Nej Nej Ja 1+f+2* <5 xxx Nøgen byg. *Spelt- & Emmer-avnbase 

1213 Nej Nej Evt. 0 0 xxx   

1214 Nej Nej Ja 1+2f <5 xxx Byg. Bromus sp. 

1215 Nej Nej Ja 1+f <5 xxx Nøgen byg. Bromus sp. 

1216 Nej Nej Ja 1+2f+1* <5 xxx 

Emmer/spelt. *Avnbase. Lyng. Persicaria 
lapathifolia/maculosa. Fallopia 

convolvulus 

1217 Nej Nej Evt. 1f* 0 xx *ikke 14C-egnet 

1218 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

1219 Nej Nej Evt. 1* <5 xx 

*ikke 14C-egnet. 
Hasselnøddeskalsfragment (Corylus 

avellana). Persicaria 
lapathifolia/maculosa 

1220 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

1221 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

1222 Nej Nej Evt. 0 0 xxx   

1223 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

1224 Nej Nej Evt. 0 0 xxx Mest uforkullede rødder 

1225 Nej Nej Evt. 1f* 0 xx *ikke 14C-egnet. Mest sand 

1226 Nej Nej Evt. 0 0 xx Mest uforkullede rødder 

1227 Nej Nej Nej 0 0 x Mest uforkullede rødder 

1228 Nej Nej Evt. 0 0 xx Mest uforkullede rødder 

1229 Nej Nej Evt. 0 0 xx Mest uforkullede rødder 

1230 Nej Nej Ja 2+1* <5 xxx 

Nøgen byg. Brødhvede/durumhvede. 
*Emmer-avnbase. Persicaria 

lapathifolia/maculosa 

1231 Nej Nej Evt. 0 0 xxx Mest sand 

1232 Nej Nej Evt. 0 0 xxx Mest sand 

1233 Nej Nej Ja 1-2 0 xxx Nøgen byg 

1234 Nej Nej Ja 2+1f 0 xx Byg. Havre 

1235 Nej Nej Ja 2f+3* <5 xx 
Hvede. *Emmer- & Hvede-avnbase. 

Persicaria lapathifolia/maculosa 

1236 Nej Nej Ja 1-2+f <5 xxx Havre. Fabaceae. Poaceae 

1247 Nej Nej Evt. 0 0 xx Mest uforkullede rødder 

1248 Nej Nej Ja 5-7 <10 xxx 

Nøgen byg. Byg. Emmer/spelt. Havre. 
Persicaria lapathifolia/maculosa. Mest 

uforkullede rødder 

 
  

Tabel 1. Den kursoriske gennemgang af floteringsprøverne fra VHM 00286, Ådalen, fase 2.  
x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er 
størst 
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X-nr. 52 X-nr. 

Floteret (ml) 60 Floteret (ml) 

Oprindelig jordprøve (liter) 4 Oprindelig jordprøve (liter) 
      

Cerealia 14 Korn 

Cerealia (fragment) 71 Korn (fragment) 

Hordeum vulgare var. nudum 22 Nøgen byg 

Hordeum vulgare var. vulgare 2 Avnklædt byg 

Hordeum vulgare 19 Byg 

Triticum dicoccon/spelta 7 Emmer/spelt 

Triticum turgidum ssp. dicoccon, 
avnbase (antal/=antal kerner) 4/6 

Emmer, avnbase 
(antal/=antal kerner) 

Triticum aestivum ssp. spelta, 
avnbase (antal/=antal kerner) 1/1 

Spelt, avnbase 
(antal/=antal kerner) 

Triticum aestivum/durum 6 Brødhvede/durumhvede 

Triticum sp. 6 Hvede 
      

cf. Panicum miliaceum 1 Hirse 
      

Bromus sp. 8 Hejre 

Carex sp. 10 Star 

cf. Carex sp. 41 cf. Star 

Caryophyllaceae 3 Nellike-familien 

Chenopodium sp. 1 Gåsefod 

Fabaceae 1 Ærteblomst-familien 

Fallopia convolvulus 1 Snerle-pileurt 

Luzula sp. 15 Frytle 

Persicaria maculosa/lapathifolia 24 Bleg/Fersken-pileurt 

Poaceae 7 Græsfamilien 

Potentilla sp. 4 Potentil 
      

Indet 35 Ubestemmelig 
      

Rodfragmenter 15 Rodfragmenter 

Varmedeformeret organisk 
materiale 3 

Varmedeformeret organisk 
materiale 

      

Bemærkninger 

Ericaceae (Lyng-familien) 
kviste observeret. 
Kornfragmenter og 

varmedeformeret organisk 
materiale kun udsorteret fra 

>2 mm-fraktionen Bemærkninger 
 

Tabel 2. Resultatet af den arkæobotaniske analyse af x52 fra VHM 00286, 
Ådalen, fase 2 
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