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Agern og korn fra Gilmosevej
En senneolitisk grube med agern og korn fra  
Gilmosevej (HEM 4086)

Peter Mose Jensen, cand.mag.

Indledning
Indenfor et større område på Gilmosevej ved Tjørring udgravede Herning 
Museum i foråret og sommeren 2006 en række bopladsspor fra senneoliti-
kum og bronzealder. Bl.a. blev der fundet spor efter i alt otte huse, hvoraf 
fire var treskibede, tre var toskibede og et enkelt var et lille hus af nærmest 
kvadratisk form (Pedersen 2006)(fig. 1)1.

Det nordligste af de udgravede huse (hus A224) bestod af sporene 
efter en særdeles velbevaret toskibet hustomt af typen med forsænkning i 
østenden (fig. 2). Ud fra skårmaterialet kunne denne hustomt dateres til 
sandsynligvis at stamme fra den senere del af senneolitisk tid. Huset der 
havde ildsted i vestenden havde en længde på godt 15,5 m samt en bredde 
på ca. 6 m.

Godt 8 m nord for dette hus blev der observeret en stor grube (grube 
A452) sammen med et par mindre gruber, en kogestengrube og et lille 
fyldskifte. Pga. grubens placering i nærheden af det relativt isolerede hus 
A224 er det nærliggende at tolke gruben som hørende tidsmæssigt til dette 
hus. Grube A452 var stort set cirkulær i omrids. Den havde en diameter på 
omtrent 175 cm og var fladbundet med en dybde på ca. 40 cm.

I forbindelse med snitningen af gruben blev der ud over et sideskår fra et 
groftmagret, tykvægget lerkar (fig. 2), der fandtes ca. 20 cm nede i gruben, 
erkendt store mængder forkullede planterester i grubens fyld. Disse fore-
kom især i et mørkt lag langs grubens bund (fig. 3).

Som følge heraf blev al jordfylden fra den ikke snittede del af gruben 
optaget inddelt i lag, mens fylden fra den snittede del blev optaget samlet. 
Desuden blev der udtaget et antal små jordprøver og trækulsprøver fra hus 
A224 samt fra grube A442, der lå i umiddelbar nærhed af grube A452 (fig. 
1). Endelig blev der udtaget en række småprøver fra grube A452.

1    Gilmosevej har SB/Sted-nr: 180318-57. Den er beliggende i Tjørring Sogn, Hammerum 
herred, Ringkøbing amt. Beliggenheden er: 1114 I NØ (4 cm kort) og 495730/6224579 Zone 
32 (UTM).
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Prøvebehandling

Efter prøveudtagelsen blev alle prøver sendt til Moesgårds konserve-
rings- og naturvidenskabelige afdeling til videre behandling. Her kunne 
det med det samme ses at X512, der udgjordes af jorden udtaget fra selve 
planterestkoncentrationen i grube A452, havde et meget koncentreret 
indhold af forkullede planterester. Blandt andet i form af agern og korn-
kerner.

Mht. den videre prøvebehandling blev der indledningsvis foretaget en 
prøveflotering af en smule af jorden fra X512 i laboratoriet. Ved flote-
ring hælder man den tørre jordprøve op i en beholder (i dette tilfælde 
en spand), hvortil der tilsættes vand. Vha. turbulens opblødes jorden i 
vandet, og materiale lettere end vandet som eksempelvis forkullet mate-
riale flyder ovenpå, hvorefter det hældes over i et fintmasket net. Man 
undgår herved at få tungt materiale såsom grus og sten med i sin prøve, 
hvilket tidsmæssigt besværliggør den efterfølgende udsortering af plante-
materiale i prøven.

fig. 1. Overfladetegning over udgravning
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Under prøvefloteringen af jorden fra Gilmosevej viste det sig desværre, 
at de forkullede agern i prøven kun havde ringe flydeevne, således at flo-
teringsmetoden i dette tilfælde ikke var velegnet. Derfor blev det i stedet 
besluttet, at jorden fra Gilmosevej skulle vådsoldes. Hermed opnåedes sik-
kerhed for, at alle prøvens planterester kom med i den endelige prøve, selv 
om det tidsmæssige arbejde med at gennemse de resulterende soldeprøver 
blev forøget i forhold til at skulle gennemse floteringsprøver.

Da al jordfyld blev optaget fra grube A452, måtte der udtages delprøver 
fra de enkelte kontekster, da den samlede prøvemængde var al for stor 
til at kunne analyseres i sin helhed. Samlet set bestod det sorte fundhol-
dige bundlag, X512 i gruben ved modtagelsen på Moesgård af 125 l jord. 

Fig. 2. Lerkar

Fig. 3.
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X506 bestod af 69 l. jord, X509 af 123 l, og X518 af 17 l jord. Endelig 
bestod X494, der udgjorde al den opsamlede jord fra den bortsnittede del 
af gruben, i alt 350 l.

Alle analyserede jordprøver blev vådsoldet i laboratoriet under svag 
vandstrøm i sigter af varierende størrelser ned til en mindste prøvestør-
relse på 0,5 mm. Desuden blev der ved de mere fundrige prøver X506, 
X509, X512 samt X518 vådsoldet to liter materiale i sigter ned til 0,25 mm 
maskestørrelser for at kontrollere om enkelte små frø skulle findes i denne 
fraktion. Ingen planterester optrådte dog heri.

Efter vådsoldningen blev det soldede materiale tørret og var herefter 
klart til endelig analyse.

Det kursoriske gennemsyn
Både ved den prøvefloterede “miniprøve” fra X512, der efterfølgende 
blev soldet, samt ved de mange småprøver fra Gilmosevej, blev der fore-
taget et kursorisk gennemsyn for at vurdere disse prøvers indhold af 
planterester. Ved det kursoriske gennemsyn vurderes sammensætningen 
af prøven ud fra et overordnet skøn. Da denne vurdering er overordnet, 
skal angivne mængder af planterester og trækul derfor ikke opfattes som 
eksakte.

Resultatet af det kursoriske gennemsyn fra Gilmosevej, der blev foretaget 
under mikroskop med op til X40 forstørrelse kan ses i tabel 1:

X-nr.
Analyse
Egnet?

Antal
Korn Frø Trækul Øvrige bemærkninger

431 Nej 0 0 XXXX  

432 Nej 0 0 XX  

443 Nej 0 0 XXX Meget store trækulsstykker.

449 Nej 0 1 XX Hasselnøddeskalfragment.

450 Nej 0 0 XXX Groft magret keramik. Forkullede  
plantestængler.

451 Evt. <5 <5 XXX Agern. Forkullede strå. Speltavnbaser.

456 Evt. 0 5* X *Agern.

458 Nej 10 20 XXX Nøgenbyg.

460 Evt. 5 25 X Agern+byg.

505 Ja 20 0 0 Nøgenbyg.

507 Nej 0 2* 0 *Agern.

510 Nej 0 1 0 Agern.

512 Ja 25 150** Lidt 900 ml. Speltkerner+lidt speltavnbaser. 
**Udelukkende agern.

513 Ja 0 30* 0 *Agern. Mange hele.

526 Nej 0 0 X  

Tabel 1. Kursorisk gennemsete prøver. Trækul er vurderet subjektivt med 1-5 X-er. X = laveste 
mængde og XXXXX = en meget høj mængde.

Vedrørende tabel 1 skal det noteres, at der ikke blev foretaget kursorisk 
gennemsyn af jordprøverne X493, X506, X509 og X518, da planteind-
holdet umiddelbart kunne erkendes heri som værende højt, således at 
et kursorisk gennemsyn samt en forudgående prøvevurdering ville være 
unødvendige.
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Tolkning af det kursoriske gennemsyn
Som det ses af tabel 1, fandtes der forkullede planterester i varierende 
mængde i de gennemsete prøver.

Mht. tolkningen af de kursorisk gennemsete prøver skal der især rettes 
opmærksomhed imod prøverne X431, X432, X449, X450 og X526, der er 
udtaget fra hus A224 samt imod prøverne X443 og X451, som kommer 
fra grube A442, der ligger i umiddelbar nærhed af grube A452 (fig. 1). 
Alle øvrige prøver i det kursoriske skema er småprøver udtaget forskellige 
steder i grube A452. Gennemgangen af prøverne fra sidstnævnte grube 
skal foretages nedenfor under gennemgangen af de egentlig analyserede 
prøver fra denne grube.

I prøverne fra hus A224 forekom forkullede planterester stort set kun i 
form af trækul, der imidlertid fandtes i flere prøver i ret store mængder. 
Eneste undtagelse er i prøve X449, hvor der udover trækul også blev obser-
veret et enkelt fragment af hasselnøddeskal. Der forekom således ingen 
forkullede agern i prøverne fra huset. Disse ville ellers kunne koble huset 
funktionsmæssigt sammen med grube A452.

Til gengæld fandtes der enkelte forkullede agern ud over rester af spelt i 
grube A443, hvilket tyder på at denne grube har hørt tidsmæssigt og evt. 
kontekstmæssigt sammen med grube A452.

C14 prøverne
For at styrke dateringerne på de forskellige anlæg i udgravningsområdet blev 
der udtaget i alt seks prøver til c14 datering med to prøver fra henholdsvis 
grube A452 (X512 prøve 1+2), grube A442 (X451 prøve 1+2) samt fra hus 
A224 (X449 prøve 1+2). Dateringerne foreligger dog endnu ikke fra disse 
anlæg og kan derfor ikke p.t. indgå i den videre diskussion af lokaliteten.

De analyserede prøver
I alt fire prøver (X506, X509, X512, X518) blev udvalgt til endelig ana-
lyse. Det drejer sig i alle tilfælde om prøver udtaget fra forskellige lag i 
grube A452.

Prøve X494 blev ikke analyseret, da denne prøve jo bestod af en sam-
menblanding af prøvelagene fra den bortsnittede del af gruben.

Størrelsen på de undersøgte delprøver var ved X506, X509 og X518 
på 15 l jord. Ved den meget fundholdige X512 blev en delprøve på 10 l. 
fundet tilstrækkelig.

Resultatet af analysen kan ses i tabel 2.

Gennemgang af de analyserede prøver
Indledningsvis skal der knyttes nogle enkelte kommentarer til tolkningen 
af tabel 2. For det første markerer betegnelsen “Cf”, at pågældende plan-
terest ligner men ikke med sikkerhed tilhører den nævnte art. Ligeledes 
markerer “Sp”, at planteresten kunne henføres overordnet til slægt men 
ikke nærmere til art.

Undertiden findes der flere plantenavne i tabellen adskilt af skråstreg 
“/”. Dette betyder, at der er flere tolkningsmuligheder for planteresten. 
Endelig skal det nævnes at de analyserede prøver generelt var for store til 
et totalt gennemsyn. Her markerer angivelser i parentes den reelle mængde 
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undersøgte planterester, mens mængdeangivelser uden for parentes viser 
den totale mængde anslået på baggrund af den undersøgte delprøve.

Som det fremgår af tabel 2 ligner de fire undersøgte prøver overord-
net set hinanden meget ud fra deres prøveindhold. Generelt bestod alle 
de undersøgte prøver således overvejende af en blanding af agern, korn, 
kornaksdele og ukrudtsfrø. Øvrige elementer såsom trækul og i et enkelt 
tilfælde et keramikfragment optrådte kun i ringe mængder i prøverne.

På fig. 4 ses snittet i grube A452 med lagnumre. X518 er her udtaget 
fra bunden af lag c, X512 er fra selve lag c, X509 er fra lag b, og endelig er 
X506 fra det øverste lag a.

Den store lighed i prøvesammensætningerne fra de forskellige lag tyder 
på, at der gennem tiden til en vis grad er sket en sammenblanding af plan-

a X506

X509

X512
X518

b

c

d

e

f
g

h

i

Fig. 4. Profil 453 ca V-Ø gennem grube 452, set fra ca syd.

Tabel 2.

 X506 X509 X512 X518 X-NR

Jordprøvestørrelse (l) 15 15 10 15 Jordprøvestørrelse (l)

Soldet jordprøvestørrelse (ml) 3660 2760 3750 3960 Soldet jordprøvestørrelse (ml)

Hordeum vulgare var. nudum, kerner 114 (19)  78(13) 38(19) Nøgenbyg, kerner

Hordeum vulgare cf. vulgare, kerner 18 (3)    Byg, cf. avnklædt byg

Hordeum sp., kerner 144 (24)  36(6) 42(21) Byg sp., kerner

Hordeum avnbaser    4(2) Byg, sp. Avnbaser

Hordeum sp., aksled  1  10~26(6~14) Byg sp., aksled

Hordeum cf., aksled  1   Byg cf., aksled

Quercus sp. (kernefragmenter) 42500 f. (1905f.) 14198f. (1508f.) 120+16980f. (10+1225f.) 14+38434f.(1+806f.) Eg sp. (kernefragmenter)

Quercus sp. (“knapper”) 118+12f. (21+2f.) 196 (48) 996 (83) 350+96f.(20+7f.) Eg sp. (“knapper”)

Quercus sp. (skalfragmenter) 11564 (454) 7924 (207) 20412 (965) 16510(392) Eg sp. (skalfragmenter) 

Triticum spelta, avnbaser 72~84 (26~30) 24~25 (22~23) 444~516 (74~86) 130~144(65~73) Spelt, avnbaser

Triticum cf. spelta, avnbaser  4~4 90~120(15~20) 36~42(18~21) Cf. spelt, avnbaser

Triticum cf. spelta, kerner 18 (3) 11 (4) 90 (15) 42(21) Hvede cf. spelt, kerner

Triticum sp., kerner 12 (2)   12(6) Hvede sp., kerner

Triticum cf., kerner  6 (2)   Hvede cf. Kerner

Triticum speltoid, avnbaser 31~36 (78~88) 16~19  76~108(39~55) Hvede, speltoid, avnbaser.

Aksled, indet. 2 (2)    Aksled, ubestemmelige

Cerealia indet., kerner 144 (24) 199+36f. (17+13f.) 228+138f. (20+5f.) 40+6f.(20+3f.) Korn indet., kerner

Chenopodium album   24 (4) 11(8) Hvidmelet gåsefod

Chenopodium cf. album    2+3f.(1+3f.) Gåsefod cf. hvidmelet gåsefod

Chenopodium sp.   18+24f.(3+4f.)  Gåsefod sp.

Fallopia convolvulus   6(1) 12(6) Snerlepileurt

Persicaria merculosa/lapathifolium 8+10f. (4+3f.) 8+2f. 90+66f. (15+11f.) 74+19f.(37+11f.) Bleg-/fersken-pileurt

Plantago lanceolata cf.    2(1) Lancetvejbred cf.

Frø, indet 1f.  6(1) 7(6) Frø, indet.

Trækul XX XX XXX XX Trækul

Forkullede strå/stængler    5f.(3f.) Forkullede strå/stængler

Andet  1 keramikfragment   Andet
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tematerialet i grubens lag. En alternativ tolkning kunne dog også være, at 
opfyldslagene i gruben hidrører fra stort set samme fundkontekster med et 
næsten identisk fundindhold som resultat. Under alle omstændigheder er 
en del af grunden til den store lighed prøverne imellem efter al sandsynlig-
hed, at lagene i gruben er opstået i løbet af relativt kort tid.

I de følgende afsnit skal de forskellige plantegrupper i grube A452 gen-
nemgås systematisk.

Agern
Hele og fragmenterede agern udgør størsteparten af fundmængden i alle 
analyserede prøver fra gruben. Dels forekommer arten i form af kernerne. 
Agernkerner består under skallen af to sammenstillede halvdele, der let 
kan skilles fra hinanden. I få tilfælde var agernkernerne fra Gilmosevej 
hele, men oftest var de enten delt i halve eller fragmenterede i størrelser 
ned til meget små fragmenter (fig. 5).

Af øvrige agerndele i prøverne fandtes også mange fragmenter af skaller. 
Agernkernen er omgivet af en skal ganske som hasselnøddekerner. Blot 
er skallerne ved agern betydeligt tyndere end hasselnødders kraftige skal. 
Recente skaller fra agern, der blev indsamlet i forbindelse med analyse-
arbejdet, viste generelt tykkelser på omkring ¼ mm. Ved tørrede recente 
agern lå skallerne oftest ret løst omkring nødderne, som tilsyneladende 
skrumpede lidt i forbindelse med udtørring. Ved lettere fysisk påvirkning 
brækkede skallerne forholdsvis nemt af nødderne, og det er derfor ikke 
bemærkelsesværdigt, at de forkullede skaller ved Gilmosevej alle var bræk-
ket af og som regel optrådte i prøverne i meget små fragmenter. I intet 
tilfælde fandtes der hele agern med påsiddende skal.

Den bedst bevarede del af agernskallerne er knapperne, der i forhold til 
selve skallerne er forholdsvis kraftige. Knappen består af en rund perfore-
ret plade, der sidder bagerst på agernskallen ind mod koppen i lighed med 
de knapper, der også sidder bagerst på hasselnøddeskaller (fig. 6).

Fig. 5. Agernkerner (foto: Jens Kirkeby)
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Der fandtes ingen spor efter agernkopper i prøverne. Da agern typisk 
falder ud af kopperne når de drysser af egetræerne om efteråret, er denne 
fundgruppes fravær i prøverne dog naturlig.

I Danmark optræder der to oprindelige arter af egetræer, Stilkeg og vin-
tereg (Hansen 1993: 140). Agern fra de to arter adskiller sig fra hinanden 
på kopperne. Kopperne på stilkegen sidder således på ca. 4-8 cm lange 
stilke, mens vinteregens agernkopper enten har ingen eller kun korte stilke 
(Hansen 1993: 140). Til gengæld kan selve det agern, der sidder i koppen 
ikke adskilles egearterne imellem (Jørgensen 1977).Da der ingen agern-
kopper var til stede ved Gilmosevej kunne den nærmere egetræsart for 
Gilmosevejs agern således ikke nærmere bestemmes.

Beregning af agernantal
Dels pga. agerns store størrelser og dels pga. en meget stor fragmente-
ringsgrad, der varierede en del fra prøve til prøve, var det umuligt ud fra 
fragmentantal at vurdere antallet af agernnødder i de enkelte prøver fra 
Gilmosevej.

For at undersøge agernmængden nærmere blev derfor både volumen og 
vægt målt ved hovedkoncentrationen af agern for prøve X512. I denne prøve 
fandtes både den største materialemængde og de fleste velbevarede agern.

Indledningsvis blev volumen målt på alle hele og halve agernkerner i 
prøven. Disse, i alt 54,5 agern, havde volumen på 73 ml og vejede 26,5 g. 
Omregnet fylder hver enkelt hel agernnød altså godt 1,34 ml og vejer ca. 
0,49 g. Det skal her indskydes, at især vægten naturligvis ikke kan sammen-
lignes med vægten på moderne, uforkullede agern, der vejer langt mere.

I hele den undersøgte delprøve X512 blev nu den samlede vægt og volu-
men på alle agern, ikke bare hele og halve målt og herefter anslået for den 
totale 10 liters prøve til at udgøre 657,6 g., mens volumen blev anslået til 
i alt 1773 ml.

Fig. 6. Agernknap (foto: Jens Kirkeby)
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Disse tal kunne sammenlignes med antallet af fundne agernknapper i 
prøven. I den undersøgte delprøve på 10 l. fandtes som det fremgår af tabel 
2 ca. 996 knapper. Hver agernknap repræsenterer ét agern. Sammenlignes 
antallet af agernknapper med samlet agern-vægt og –rumfang i delprøven, 
som blev beregnet i foregående afsnit, kan det nu udregnes at hver af de 
996 agernknapper “burde” udgøre 1,78 ml. og veje 0,66 g, såfremt alle 
agernfragmenter er blevet erkendt i delprøven.

Disse samlede tal ligger lidt over værdierne for de hele og halve agern i 
prøven.

Da man dog må regne med, at enkelte meget fragmenterede knapper 
ikke kunne erkendes i forbindelse med analysearbejdet, mens stort set alle 
kernefragmenter er blevet erkendt, er det dog naturligt, at vægt og volu-
men scorer relativt høje værdier i forhold til antallet af agernknapper.

Man må således konkluderende antage at de fundne agern i gruben er 
blevet forkullede i deres skaller, og at antallet af agernknapper i prøverne 
også nogenlunde angiver antallet af agern i prøverne.

Med en prøvestørrelse på 125 l jord i X512 kan man således anslå, at der 
i alt muligvis har været knap 12,450 agern i den ikke snittede del af hoved-
koncentrationen, der i forkullet tilstand har målt godt 22 l. og vejet godt 
8 kg! Til sammenligning har der på baggrund af antallet af agernknapper 
evt. været 561 agern i X506, 1607 i X509 og 433 i X518.

Sådanne beregninger må naturligvis tages med meget store forbehold, 
idet man beregner antal ud fra meget små delprøver, som man antager 
er repræsentative for hele prøven. Det korte af det lange er dog, at der er 
repræsenteret ganske betragtelige mængder agern i grube A452. Da den 
snittede halvdel af gruben desuden ikke er medregnet i ovennævnte tal er 
det derfor muligt, at der oprindeligt har været op mod 40-50 liter agern i 
gruben! Fundet fra Gilmosevej er således klart det største agernfund fra 
dansk forhistorie.

Den lagmæssige fordeling af agern

Ikke overraskende dominerer antallet af agern klart i bundlaget c, der 
indeholdt hovedkoncentrationen X512, mens mængden af agern aftager 
gradvist opad i gruben. Som det fremgår af tabel 2 har der været ca. 996 
agern pr. 10 l jord i X512, mens der, udregnet på baggrund af tabel 2, har 
været ca. 131 agern pr. 10 l i X509 og godt 81 agern i X506. I det tynde 
bundlag X518 under X512 er der ca. 255 agern pr. 10 l.

Med en gradvis aftagen af agernkoncentrationen i gruben opad gennem 
lagene er den mest sandsynlige tolkning af agernfordelingen, at der er sket en 
opblanding, hvorved de forskellige lag er blevet blandet sammen. En mindre 
sandsynlig tolkning er, at de øvrige lag i gruben repræsenterer sekundære 
deponeringer af jord, der ligesom jorden i lag c har indeholdt agern.

Tolkning af agernfundet

Ifølge udgraveren forekom der ingen tegn på afbrændinger i grube A452. 
Selve forkulningen af agernfundet må således være foregået andetsteds. 
Deponeringen i gruben, der således formodentlig har fungeret som 
affaldsgrube, er altså sekundær. At agern, korn og ukrudt findes sammen-
blandet i fundet tyder også umiddelbart på en tolkning af fundlaget som 
et affaldslag.
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Da selve forkulningsomstændighederne ikke kendes, kan man kun gætte 
på forkulningsårsagen.

At fundet har ligget i en nedbrændt bygning eller et andet nedbrændt 
anlæg og er forkullet herved, er en mulighed.

Dog kan en forkulning i forbindelse med tilberedning af agern som føde 
heller ikke udelukkes. I nyere tid har agern hovedsageligt været anvendt til 
dyrefoder, især til svin (Brøndegaard 1978). I forbindelse med fodring af 
dyr med agern er den normale fremgangsmåde og det letteste dog at drive 
dyrene på olden i egeskoven snarere end at indsamle agern til fodring.

Indsamling af agern til vinterfodring af husdyr kendes dog fra nyere tid. 
Da der dels hersker tvivl om, hvorvidt man har vinteropstaldet sine dyr i 
senneolitikum, og dels fordi de forkullede agern optræder sammen med 
korn, vil den klart mest naturlige tolkning af agernfundet fra Gilmosevej 
dog være, at det er indsamlet med henblik på menneskeføde.

Der kendes adskillige eksempler på anvendelse af agern til menneske-
føde fra nyere tid, især fra krisetider (Brøndegaard 1978). Agern indehol-
der således megen stivelse og er ret næringsrige (Jørgensen 1977). Agern-
kerner er imidlertid bitre i rå tilstand og kræver derfor enten kogning eller 
anden varmebehandling som f.eks. ristning, inden de er velegnede som 
menneskeføde. Det er således muligt, at forkulningen af agernfundet fra 
Gilmosevej er sket som følge af en ristning af et komplet indsamlet fødela-
ger af agern forud for videre behandling. Da de fundne agern endnu havde 
skaller på, er det muligt, at man desuden foretog ristningen for at lette en 
efterfølgende afskalning af agernnødderne.

Spelt
Som det fremgår af tabel 2, optræder spelt i alle fund fra gruben både i 
form af avnbaser og formodentlig også kornkerner.

Avnbaserne udgøres af den nederste del af avnerne, der omslutter korn-
kernerne. I tabel 2 er antallet af avnbaser repræsenteret ved to tal adskilt 
af “~”. Det første tal markerer her antallet af fundne avnbasefragmenter i 
prøven, og det næste tal repræsenterer antallet af avnbasehalvdele. En avn-
base består af en gaffel, der omslutter to speltkerner. Denne gaffel udgøres 
af to avnbasehalvdele, der altså hver repræsenterer én speltkerne.

Koncentrationen af spelt var størst i de nederste lag i gruben (X512 og 
X518), hvilket tyder på, at denne art har været deponeret sammen med 
agernfundet for derefter at blive blandet op med de øvrige lag i gruben. 
Antalsmæssigt optræder spelt klart sekundært i grube A452 i forhold til 
agern, men samlet set er forekomsten af spelt i gruben dog trods alt meget 
stor. Når delprøverne i tabel 2 sammenlignes med totale jordprøvestørrel-
ser kan det beregnes, at den snittede halvdel af grube A452 sandsynligvis 
har indeholdt knap 1400 speltkerner og 9877 avnbasehalvdele. Det reelle 
antal speltrester i gruben har dog sandsynligvis været endnu højere, idet 
den bortsnittede del af gruben ikke er inkluderet i beregningen.

Som det fremgår af ovenstående tal overstiger antallet af avnbasehalv-
dele fra spelt antallet af kornkerner i alle undersøgte prøver. Ifølge Hillman 
(1981) er det almindeligt at de såkaldte dækkede hvedesorter, der inklude-
rer enkorn, emmer og spelt, i fugtigere geografiske områder som Danmark 
oplagres i form af småaks snarere end som rensede kornkerner. Dette skulle 
beskytte imod fugtskader, insekt- og svampeangreb (Hillman 1981). Hoved-
årsagen kan dog også være, at den efterfølgende afskalning af hveden, som 
inkluderer hårdhændet fysisk påvirkning og evt. også ristning ødelægger 
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hvedekornets spiringsevne og senere mulighed for anvendelse som såsæd. 
Ved at udskyde afskalningsprocessen holder man således anvendelsesmulig-
hederne åbne for sit hvedekorn i længere tid. Adskillige danske undersøgel-
ser tyder på, at dækkede hvedesorter i Danmark typisk har været opbeva-
ret som småaks i senneolitikum. Der er desuden flere eksempler på, at den 
efterfølgende afskalning af hveden har foregået indendørs i småportioner alt 
efter det daglige behov i husholdningen (Henriksen 2000, 2001, Møbjerg 
et. al. 2007, Robinson, Moltsen & Harild 1995, Robinson & Harild 1999).

At mængden af speltavnbaser overstiger mængden af speltkerner tyder 
på, at i hvert fald en del af speltfundet i grube A452 repræsenterer affald 
fra afskalningen af spelt.

Om spelten har ligget sammen med agernfundet på forkulningstids-
punktet eller om de to planterestkoncentrationer er forkullet separat for 
derefter at blive deponeret sammen i gruben, kan ikke afgøres.

Nøgenbyg
Ligesom ved spelt fandtes der nøgenbyg i alle prøver. Denne art forekom 
langt overvejende i form af kerner, men enkelte aksled og avnbaser fandtes 
også især i prøve X518.

Blandt bygkornene havde et antal af de analyserede kerner i prøverne, 
der også generelt var relativt små desuden et indsunket udseende, hvil-
ket bl.a. gav en noget kantet kerneform set i tværsnittet. Disse bygkerner 
er muligvis avnklædt byg, hvilket er markeret i tabel 2, men det er også 
en mulighed, at de i virkeligheden er umoden nøgenbyg, der er faldet en 
smule sammen i forbindelse med forkulningen.

Fordelingen af byg i gruben afviger fra fordelingen af agern og spelt. 
Mens sidstnævnte arter koncentrerer sig i bunden af gruben, er koncen-
trationen af nøgenbyg størst i de øvre prøver X506 og X509. Udregnet har 
der sandsynligvis forekommet ca. 184 bygkerner pr. 10 l. jord i X506, 185 
i X509, 114 i X512 og endelig 53 bygkerner i X518. Fordelingen tyder altså 
på, at byg er blevet deponeret separat i gruben hovedsageligt sammen med 
jorden i lag a og/eller b, mens agern og spelt er blevet deponeret overve-
jende med lag c.

Samlet set forekommer der anslået ud fra tabel 2 og de samlede jordprø-
vestørrelser i gruben ca. 1270 bygkerner i alt i lag a, 2275 kerner i lag b, 
1425 i selve lag c (X512) og ca. 90 kerner i bunden af lag c (X518). Den 
samlede mængde bygkerner i den ikke-snittede del af grube A452 er i alt 
anslået godt 5000 bygkerner.

Modsat ved spelt forekom der kun relativt få aksdele af nøgenbyg i for-
hold til antallet af repræsenterede nøgenbygkerner. Ifølge Hillman (1981) 
er det normalen udfra hans etnografiske undersøgelser, at byg opbevares 
i form af de nøgne kerner snarere end med de tilhørende aks. At aksdele 
fra nøgenbyg er meget sjældne i stort set alle forhistoriske danske fund 
af arten viser også tydeligt, at nøgenbyg efter al sandsynlighed har været 
opbevaret på denne måde herhjemme.

Den overordnede tolkning af nøgenbyggen i grube A452 må derfor være, 
at den sandsynligvis repræsenterer indhøstet korn, der har været renset til 
oplagringsstadie og gjort klar til endelig anvendelse til madlavning.
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Ukrudt
Det tilstedeværende ukrudt i grube A452 var, som det fremgår af tabel 
2, overvejende kendetegnet ved arter som bleg-/fersken-pileurt, hvidmelet 
gåsefod og snerlepileurt. Alle disse arter trives bedst på agerjord og anden 
forstyrret jord, og den klare tolkning må være, at ukrudtsfrøene repræ-
senterer det markukrudt, der har hørt til kornet i gruben. Om ukrudtet 
oprindelig har vokset sammen med spelten eller nøgenbyggen eller med 
begge afgrøder kan dog ikke afgøres.

Ukrudtsfrøene forekom generelt set i lavere mængder end kornet i 
prøverne men dog trods alt i nogen mængde. Sidstnævnte bemærkning 
skal især ses i lyset af, at periodens kornfund generelt er meget fattige på 
ukrudtsfrø (Møbjerg et. al. 2007, Robinson 2003).

En sandsynlig grund til den relativt store forekomst af ukrudtsfrø er, 
at mange af ukrudtsfrøene kan repræsentere affald fra kornrensningen, 
der jo bl.a. har til formål netop at skille kornkerner fra ukrudt, og at de 
overvejende har hørt sammen med de mange avnbaser fra spelt. En sådan 
tolkning støttes af den høje forekomst af ukrudtsfrø især i prøverne X512 
og X518 hvor også mængden af speltavnbaser er meget høj.

Ukrudt fundet i arkæologiske sammenhænge indeholder informationer 
både om næringsforhold og dyrkningsforhold på markerne.

Da man ved Gilmosevej efter al sandsynlighed har at gøre med i hvert 
fald delvist rensede afgrøder, må man dog gå ud fra, at mange ukrudtsfrø 
er blevet renset fra afgrøden, og at de fundne ukrudtsfrø i prøven ikke er 
repræsentative for den oprindelige ukrudtsflora, der har stået på markerne.

Det skal dog nævnes dels, at de to mest fremtrædende ukrudtsarter, 
bleg-/fersken-pileurt og hvidmelet gåsefod begge trives bedst på velnæret 
jord, hvilket kunne tyde på, at det ikke har været meget næringsfattig jord, 
der har været opdyrket ved Gilmosevej. Da især bleg-/fersken-pileurt, men 
også til dels hvidmelet gåsefod ikke er meget høje planter, viser deres mar-
kante tilstedeværelse i prøverne at kornet på Gilmosevej har været høstet 
ved afskæring forholdsvis lavt på kornstråene (Vedr. beskrivelsen af bleg-/
fersken-pileurt og hvidmelet gåsefod se f.eks.: Frederiksen et. al. 1950, 
Jessen & Lind 1922, Hansen 1993 & Melander 1998).

Diskussion af Gilmosevej
Fundet fra Gilmosevej giver et usædvanligt indblik i planteudnyttelsen i 
Danmark og i særdeleshed på Herningegnen i senneolitikum. Hidtil er 
således det eneste senneolitiske kornfund fra denne del af Danmark det 
nyligt udgravede store kornfund Enkehøj fra den sydlige del af Brande 
(Møbjerg et. al. 2007).

Agernfundet fra Gilmosevej, der er klart det største agernfund fra 
dansk forhistorie, repræsenterer muligvis et komplet indsamlet fødelager 
af denne art, der ved et uheld er forkullet enten i forbindelse med en brand 
eller fødebehandling, som beskrevet ovenfor. Tabet af de mange liter 
agern har dog ikke nødvendigvis haft en større betydning for den datidige 
befolkning, da agernindsamling om efteråret i en egeskov giver et ret stort 
udbytte med en minimal arbejdsindsats.

I forbindelse med rapportskrivningen brugte undertegnede til sam-
menligning ca. 10 minutter på indsamlingen af 1 liter agern (i behageligt 
tempo). En senneolitisk familie har således relativt hurtigt kunne indsamle 
selv så meget som 40 liter agern.
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Betydningen af indsamlet føde i senneolitikum i forhold til dyrket føde 
er umulig at vurdere, idet indsamlet planteføde efter al sandsynlighed 
kun sjældent har indgået i kontekster, hvori de udsættes for forkulning. 
Et eksempel på det modsatte er imidlertid hassenøddeskaller, der ofte 
findes forkullet i snart sagt alle forhistoriske perioder, antageligt fordi 
hasselnødder har været ristet forud for oplagring eller fødetilberedning. 
Et enkelt fragment af forkullet hasselnøddeskal fra Enkehøj viser således, 
at hasselnødder sandsynligvis blev indsamlet også i Herningområdet i 
senneolitikum.

Gilmosevej markerer det første eksempel på indsamling af agern i dette 
område, men enkelte fragmenter fra Bejsebakken ved Ålborg (Mikkelsen 
2001) viser dog, at agern blev indsamlet i senneolitikum også i det øvrige 
Danmark.

Fra Vorbasse i det Sydlige Jylland kendes et større agernfund fra enkelt-
gravstid. I et nedbrændt hus fandtes her resterne af knap 700 afskallede 
agern sammen med korn, hasselnødder og æbler (Jørgensen 1977). Afskal-
ningen af agernnødderne samt opbevaringen i et hus sammen med andre 
fødeemner tyder på, at agern her, ligesom det var tilfældet ved Gilmosevej, 
blev indsamlet til menneskeføde.

Fundet af spelt ved Gilmosevej udgør det første sikre eksempel på dyrk-
ningen af denne art ved Herning i slutningen af stenalderen. Enkelte eksem-
pler på arten er dog tidligere fundet ved Enkehøj (Møbjerg et. al. 2007).

En række undersøgelser fra de senere år samt opsummeringer af sen-
neolitikums agerbrugssituation tyder efterhånden på, at spelt bliver en ret 
almindelig afgrøde i løbet af senneolitikum, og at den fortsat har spil-
let en stor agerbrugsmæssig rolle igennem bronzealderen (Møbjerg et. al. 
2007, Robinson 2000, 2003). Meget tyder på, at det senneolitiske ager-
brug ret gennemgående i Danmark har været bygget op omkring dyrk-
ningen af nøgenbyg sammen med hvede i form af emmer og/eller spelt. 
Flere undersøgelser indikerer desuden, at de enkelte afgrøder har været 
dyrket som separate afgrøder muligvis i en eller anden form for rotations-
dyrkning (Møbjerg et. al. 2007). Ved Enkehøj bestod de fundne afgrøder 
langt overvejende af nøgenbyg og emmer. Med fundet af spelt sammen 
med nøgenbyg fra Gilmosevej tyder alt således på, at agerbrugssystemerne 
i Herningområdet har lignet dem fra det øvrige Danmark.

Ud over at præsentere et sjældent indblik i indsamlingen af vilde planter 
i senneolitikum, føjer kornfundet fra Gilmosevej således også et vigtigt nyt 
kapitel til agerbrugets historie i lokalområdet i perioden.
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Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling fremlægger  
resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk  
genstandsmateriale.
Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig  
tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, 
vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter 
samt arkæozoologiske undersøgelser.

Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som  
f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser  
af konserveringsteknisk karakter.

Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside.
Eftertryk med kildeangivelse tilladt.


