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Indledning
I første halvdel af 2012 udførte Vendsyssel Historiske Museum en udgravning ved Højene (VHM 00282)1 i den nordlige del af Hjørring, hvor et større areal skulle byggemodnes. Udgravningen blev ledet af stud.mag. Rikke
Marring i samarbejde med museumsinspektør, mag.art. Sidsel Wåhlin. På
lokaliteten blev udgravet bebyggelsesspor fra yngre bronzealder, ældre jernalder og sen vikingetid/tidlig middelalder. Blandt anlæggene var en grube
fra yngre bronzealder, A2595, som viste sig at indeholde store mængder
forkullede korn (ﬁgur 1). Kornet blev erkendt efter, at cirka en tredjedel
af gruben var udgravet, og det blev herefter besluttet at hjemtage resten af
grubens fyld som jordprøver til ﬂotering og arkæobotanisk analyse. I gruben blev desuden fundet enkelte keramikskår, der gav en datering til yngre
bronzealder.
Figur 1. Grube
A2595 med dens
tydelige indhold af
forkullet materiale i
form af brændt korn
(Marring 2014)
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Prøvebehandling
Prøverne blev indledningsvis ﬂoteret på Moesgaard Museums ﬂoteringsmaskine. 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.
Efter den afsluttede ﬂotering af prøverne fra Højene blev disse tørret og
sendt til Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum til videre behandling.

Det kursoriske gennemsyn
Resultatet af det efterfølgende arkæobotaniske kursoriske gennemsyn fremgår af tabel 1.
Gennemsynet blev foretaget af cand.mag. Mads Bakken Thastrup på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum.
Som observeret ude i felten, viste det kursoriske gennemsyn også, at de
14 prøver indeholdt store mængder forkullede korn. Der var stort set udelukkende tale om brødhvede (Triticum aestivum), men også en smule emmer/spelt (Triticum dicoccum/spelta) og byg (Hordeum vulgare sp.) blev identiﬁceret. Samlet set var der tale om cirka 8,8 liter forkullede kornkerner. Til
gengæld blev der slet ikke observeret forkullede ukrudtsfrø i prøverne.
Det er yderst sjældent, at der bliver fundet så store mængder korn i prøver
fra yngre bronzealder, og generelt er det sparsomt med makrofossilfund fra
denne periode. Derfor er vores viden om agerbruget i yngre bronzealder
mangelfuld, og da der tilsyneladende sker et skifte i agerbruget mellem ældre bronzealder og ældre jernalder, er det vigtigt at få klarlagt, hvordan det
forholder sig i den mellemliggende periode. Det giver fundet af kornene
i gruben A2595 fra Højene en mulighed for, hvorfor det blev besluttet at
foretage en egentlig arkæobotanisk analyse af et udvalg af prøverne. Ligeledes er også fundets størrelse usædvanligt, og det skal derfor også forsøges at
få klarlagt, hvad årsagen til dette store fund kan være.

Den arkæobotaniske analyse
Metode
De 14 ﬂoterede prøver stammer alle fra grube A2595 og bestod af mellem
50 ml og 1600 ml forkullet materiale. Bortset fra mængden af forkullet materiale, så prøverne ud fra det kursoriske gennemsyn umiddelbart meget ens
ud. Det blev derfor besluttet at analysere hver anden, da en komplet analyse
af samtlige prøver ville være for tidskrævende.
Ligeledes ville det være for tidskrævende at analysere alt materialet i prøverne på grund af den store mængde materiale og den høje koncentration
af makrofossiler, så samtlige analyserede prøver blev ”subsamplet”. Det vil
sige, at hver prøve først blev målt i antal milliliter, hvorefter den blev inddelt
i ﬁre fraktioner – større end 2 mm, mellem 1 og 2 mm, mellem 0,5 og 1 mm
og mindre end 0,5 mm. Hver af disse fraktioner blev derefter ”subsamplet”
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efter den såkaldte pyramide-metode. Her bliver hver fraktion hældt ud på et
stykke papir i en pyramide, så alle dele af pyramiden i princippet burde være
ens med hensyn til fordelingen af makrofossilerne. Derefter deles pyramiden
på midten, så der opnås to lige store dele. Den ene del fjernes, hvorefter den
tilbageværende halvdel kan halveres på ny. Dette gentages, til prøven har en
håndterlig størrelse – i forbindelse med prøverne fra Højene varierede ”subsamples” mellem ½ og 1/16 af den oprindelige fraktions størrelse2. Dette er
også grunden til, at der i tabel 2 ﬁndes to tal. Det første tal angiver det reelt
optalte antal forkullede korn/frø, mens det sidste tal angiver det estimerede
antal forkullede korn/frø i den samlede prøve3.

De analyserede prøver
De analyserede prøver fra Højene er meget ens i deres sammensætning af
makrofossiler. De indeholder alle minimum 93% korn (ﬁgur 2) og kun ganske få frø fra ukrudt eller ”indsamlede” planter4. Ligeledes er de alle helt
domineret af hvede (Triticum sp.), mens byg (Hordeum vulgare sp.) og havre
((Avena sp.) udgør under 1% i prøverne (ﬁgur 3 og 4). Prøverne vil derfor
generelt blive behandlet samlet i det følgende, og kun i de sammenhænge,
hvor det skønnes relevant, blive behandlet hver for sig.

Figur 2. Forholdet mellem ukrudt, ”indsamlede” planter og korn i prøverne fra grube A2595.
OBS! Bemærk at y-aksen starter ved 88%

Hvor meget hver prøve blev underinddelt fremgår af den originale dokumentation, som
foreﬁndes på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum
3
I forbindelse med kornfragmenterne er kun de kornfragmenter, der er større end 2
mm frasorterede og talt, da fraktionerne på under 2 mm næsten udelukkende bestod af
kornfragmenter, når hele kornkerner og frø var frasoreterede
4
Indsamlede planter er sat i ””, da der i denne kategori indgår sæddodder (Camelina
sativa)) og hør ((Linum usitatissimum), der som regel betragtes som dyrkede planter (se
nedenstående afsnit) samt rodknolde fra knoldet draphavre ((Arrhenatherum elatius var.
bulbosum)
2
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Figur 3. Forholdet mellem byg, havre og hvede i prøverne fra grube A2595. OBS! Bemærk at yaksen starter ved 98,8%

Figur 4. Forholdet mellem byg, havre og hvede i grube A2595. OBS! Bemærk at y-aksen starter
ved 99,8%

Kornet
Som nævnt, er hvede den dominerende kornsort i prøverne, og brødhvede (Triticum aestivum) er fuldstændigt dominerende med en samlet andel
af hveden på 78% (ﬁgur 5). Kun én prøve har en brødhvedeprocent på
under 70%, og dette skyldes sandsynligvis, at godt 20% af hvedekernerne
ikke kunne bestemmes til underart (ﬁgur 6). Ingen af prøverne indeholder
mere end 10% af de øvrige fundne og identiﬁcerede hvedesorter (ﬁgur 6),
og samlet set udgør de øvrige hvedesorter 7% (ﬁgur 5). De øvrige fundne
hvedesorter i prøverne er emmer/spelt (Triticum dicoccum/spelta) og muligt
enkorn (Triticum cf. monococcum)(tabel 2). Disse sidste tre hvedesorter bør
ledsages af en forklaring. Der bliver ikke skelnet mellem emmer og spelt,
da det er meget vanskeligt og forbundet med en del usikkerhed at skelne
mellem disse to hvedesorter på baggrund af kernerne alene. Dette skyldes, at der er et ganske stort overlap i formen på de to sorter. Til gengæld
kan de to sorters avnbaser skelnes fra hinanden. Desværre var de fundne
avnbaser i prøverne generelt meget dårligt bevarede, og det har derfor kun

Figur 5. Forholdet mellem
brødhvede, emmer/spelt/
enkorn og hvede i grube
A2595

Figur 6. Forholdet mellem brødhvede, emmer/spelt/enkorn i prøverne fra grube A2595

været muligt at identiﬁcere én mulig hel spelt-avnbase, hvilket vil svare til to
mulige speltkerner, da der i hver hele avnbase fra emmer og spelt sidder to
kornkerner (tabel 1 og ﬁgur 7). Ud fra underinddelingen af prøverne vil det
svare til et estimeret antal mulig spelt avnbaser på otte, som igen vil svare
til 16 mulige speltkerner. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at det rent
faktisk kun er én avnbase, der reelt er identiﬁceret.
Med hensyn til de mulige enkornskerner (ﬁgur 8), så bliver disse betegnet
som muligt enkorn, da der kun reelt er identiﬁceret to stk., og da den øverste kornkerne i emmer- og speltaks i høj grad ligner enkornskerner (Jacomet
2006). Dermed er sandsynligheden for, at der i virkeligheden er tale om
emmer eller spelt forholdsvis høj.
Men tilbage til festens hovedperson nemlig brødhveden (ﬁgur 9). Der
er ingen tvivl om, at det er denne hvedesort, der er den dyrkede sort i prøverne, mens både emmer/spelt, muligt enkorn, byg og havre sandsynligvis
skal ses som en form for ukrudt, indslag fra en nærliggende mark eller tidligere afgrøde på stedet. Og at det er brødhveden, der er den dominerende
sort, og som ﬁndes i så store mængder, er usædvanligt ikke alene for yngre
bronzealder, men for hele forhistorien.
Brødhvede kendes i det danske materiale helt tilbage til agerbrugets indførelse (Robinson 1994), men den er tilsyneladende på intet tidspunkt i forhistorien en vigtig aktør i agerbruget (Robinson 1994; Jensen & Andreasen
2011). Emmer er sædvanligvis den dominerende hvedesort i både neolitikum og bronzealderen (Andreasen 2009a), men det ser ud til, at der sker
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Figur 7. De vigtigste dele af
dækket hvede (enkorn, emmer
og spelt). Med rødt er markeret
hvedekernerne, mens avnbase
og avner er markeret med blåt
og grønt (efter: Jacomet 2006,
s. 28)

Figur 8.
Foto af de
to mulige
enkornskerner
fra x209

Figur 9. Foto af en
del af brødhveden fra
x209
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en udvikling i ældre bronzealder, hvor der er andre hvedesorter, der dominerer på enkelte lokaliteter (Andreasen 2009a). På lokaliteterne Vadgaard
Nord og Rosgårde er spelt den dominerende hvedesort (Andreasen 2009a;
2009b; Jørgensen 1979; Rasmussen 1993), mens brødhvede dominerer på
Egehøj (Rowley-Conwy 1984). Fordelingen af makrofossilerne fra disse tre
og de øvrige lokaliteter fra ældre bronzealder viser, at der i denne periode
ligesom i den foregående periode senneolitikum bliver en øget fokus på ﬂere
forskellige kornsorter både som helhed og på de enkelte lokaliteter. Hvor
der som regel kun ﬁndes én fuldstændig dominerende afgrøde per lokalitet
i tragtbægerkulturen og i enkeltgravskulturen, så ændrer billedet sig så småt
i senneolitikum og især i ældre bronzealder, hvor det bliver klart, at der på
de enkelte lokaliteter bliver dyrket minimum to forskellige kornsorter, og
det er ikke altid nøgen byg og emmer, der er blevet dyrket, selvom disse to
afgrøder stadig er de generelt dominerende (Andreasen 2009a).
Også i yngre bronzealder er nøgen byg og emmer de dominerende kornsorter (Jensen 2000), men også avnklædt byg, brødhvede, spelt, dyrket
havre, hirse og sæddodder bliver dyrket. Der er altså endnu en stigning i
antallet af de dyrkede afgrøder. Hvis der ses på makrofossilerne fra Højene,
så forekommer mange af disse arter også i det analyserede materiale, men
kun brødhvede ﬁndes i en så stor mængde, at det er sikkert, at denne art
blev dyrket. Ses der imidlertid på det øvrige materiale fra Højene, så ﬁndes
emmer/spelt alligevel i en sådan mængde, at man godt kunne få en mistanke
om, at også emmer og/eller spelt har været dyrket på lokaliteten, men at de
i gruben blot er et forureningsindslag enten fra en nærliggende mark, eller
fordi der tidligere har været dyrket emmer/spelt på den mark, hvor brødhveden er blevet høstet.
Også både nøgen og avnklædt byg er identiﬁceret i materialet fra Højene,
men som nævnt, udgør byg kun en forsvindende lille del af kornet i gruben
(ﬁgur 4 og tabel 2). Dette skyldes dog sandsynligvis ikke, at der ikke er blevet dyrket byg i området, men snarere at de enkelte afgrøder har været dyrket som monokulturer, hvorfor byggen ligesom emmer/spelt skal ses som et
forureningsindslag i brødhveden. At der dog trods alt ﬁndes byg i prøverne
viser, at der med en vis sandsynlighed også har været dyrket byg i området,
hvilket også vil stemme bedst overens med, hvad der ellers kendes fra yngre
bronzealder.
Det er dog ikke muligt at udtale sig om forholdet mellem nøgen og avnklædt byg på baggrund af de få fundne bygkerner. Hvis der ses generelt på
forholdet mellem nøgen og avnklædt byg i Danmark i yngre bronzealder,
så ses det, at der på visse lokaliteter er en dominans af nøgen byg, mens det
andre steder er avnklædt byg, der er dominerende. Dette ser ud til at udgøre
en geograﬁsk forskel, da avnklædt byg tilsyneladende bliver dominerende på
Sjælland tidligere end i Jylland (Jensen & Andreasen 2011). Endnu bygger
denne udvikling dog på ganske få lokaliteter, så ﬂere fund vil kunne ændre
på denne situation.
Hvorvidt havre har været dyrket ved Højene er yderst usikkert. For det
første er det ikke ud fra havrekernerne muligt at afgøre, om der er tale om
ﬂyvehavre eller dyrket havre, da disse to sorters kerner er ens, mens avnerne
adskiller sig (ﬁgur 10). For det andet er antallet af forkullede havrekerner
meget lavt, så statistikken taler imod, at der skulle være tale om dyrket havre. Det lave antal kan dog også skyldes samme fænomen, som det lave antal
emmer/spelt og byg, nemlig at der blot er tale om et forureningsindslag i
brødhveden.
I to af prøverne fra Højene (x199 og x205) blev der identiﬁceret en mulig
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Figur 10. Avner fra dyrket havre (Avena sativa)(to øverste rækker) og ﬂyve-havre (Avena
fatua)(nederste række) (let omtegnet efter van Zeist 1968, s.144)

rugkerne (tabel 2). Rug ﬁndes i yngre bronzealder, men der er sandsynligvis
ikke tale om dyrket rug. Helt frem til en gang i romersk jernalder er rugen sandsynligvis at betragte som et udkrudtsindslag i de andre kornsorter
(Jensen 2000; Robinson 1994), og det er også det, der er tilfældet her ved
Højene.
De ”indsamlede” planter
Sæddodder og hør hører i princippet ikke til under indsamlede planter, hvilket er grunden til, at indsamlede er sat i ””. At disse to planter alligevel er
endt i denne kategori, skyldes et ønske om at adskille dem fra kornsorterne.
Sæddodder har været dyrket i yngre bronzealder (Jensen 2000; Robinson 1994), og den ﬁndes i næsten alle prøverne fra Højene, men kun i små
mængder (tabel 2). Ligesom med byggen og emmer/spelt er det svært at
konkludere sikkert, om sæddodder har været dyrket på lokaliteten, eller om
den blot skal betragtes som et ukrudtsindslag. Og ligesom kornsorterne er
forklaringen sandsynligvis både og, idet sæddodderfrøene i gruben sandsynligvis er en form for ukrudt i brødhvede-afgrøden, men at den ﬁndes som
ukrudt i gruben skyldes muligvis, at den har været dyrket på lokaliteten.
Derimod kan det enlige hørfrø ikke betragtes som et udtryk for en dyrket
afgrøde.
I x209 blev der identiﬁceret to sammenhængende rodknolde fra knoldet
draphavre ((Arrhenatherum elatius var. bulbosum)(ﬁgur 11 og tabel 2). Disse
små rodknolde er spiselige, men bliver i arkæologiske sammenhænge ofte
antaget for at have en religiøs betydning (Jensen, Andreasen & Mikkelsen
2010; Artelius 1999). Det er derfor interessant, at rodknoldene er fundet i
gruben sammen med kornet. Gruben A2595 er tolket som en mulig korntørringsovn (Marring 2014), men i området er også udgravet en keramikholdig grube, som er tolket som en mulig offergrube (Marring 2014). Dette
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Figur 11. Foto af rodknolden fra knoldet draphavre
fra x209

giver nogle interessante aspekter til tolkningen af gruben, men mere herom
senere.
Ukrudtet
Alle de identiﬁcerede ukrudtsarter kan betegnes som typiske markukrudtsplanter. Enkelte arter, som f.eks. græs (Poaceae), kan dog forekomme i andre sammenhænge, men det generelle billede er, at der er tale om ukrudt,
der har vokset på marken sammen med kornet og er indhøstet sammen med
dette.
Som det fremgår af ﬁgur 2 og tabel 2, så udgør ukrudt max. 7% af den
samlede mængde makrofossiler i de enkelte prøver. Det er derfor ikke overraskende, at ukrudtsfrøene helt blev overskygget af brødhveden i det kursoriske gennemsyn. Det vil sige, at der er tale om en meget ren afgrøde i
gruben. Dette peger bagud i tid, da fundene af afgrøder fra neolitikum og
ældre bronzealder som regel indeholder langt færre ukrudtsfrø end fundene
fra yngre bronzealder og ældre jernalder (Henriksen 2000; Jensen & Andreasen 2011). Hvad denne stigning skyldes er svært at svare på, og det kan
selvfølgelig også skyldes ﬂere årsager. Mulige forklaringer kan være: ændringer i kornrensningmetoder, ændringer i høstteknik, større markpermanens
og/eller udpining af markerne (Jensen & Andreasen 2011).

Gruben A2595
Makrofossilanalysen viser meget tydeligt, at makrofossilerne repræsenterer
én afgrøde, som sandsynligvis stammer fra én høst og én begivenhed. Dette
ses ved, at alle de analyserede prøver er meget ensartede i makrofossilsammensætningen. Den dyrkede afgrøde er brødhvede, mens de øvrige makrofossiler alle sandsynligvis repræsenterer forureningsindslag.
Men hvordan er brødhveden endt i gruben? Gruben består af to lag samt
en tunge af brændt ler (ﬁgur 12). De to lag er begge kornholdige, men som
det ses på ﬁgur 12, så er der en højere koncentration af brændt materiale i det
nederste lag (lag b). Dette fremgår også tydeligt, hvis der ses på makrofossilernes densitet i gruben (ﬁgur 13 og tabel 2). Her ses det tydeligt, at x209,
som stammer fra det nederste lag, har en meget høj densitet, mens x199
og x201, som begge stammer fra det øverste lag, har den laveste densitet.
De øvrige prøver er en blanding af de to lag, og derfor er deres densitet en
blanding af de to lag. Det tyder derfor på, at det nederste lag er det primære
lag i forhold til makrofossilerne, og det er dette lag, der afspejler grubens
funktion. Det øverste lag er derimod sandsynligvis en sammenblanding af
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Figur 12. Snit tegning af grube A2595. Lag a er heterogent, og der ses svage farveskift mod lysere
farve - indeholder trækulsnistre/brændt korn samt nistre af brændt ler. Lag b - lag af brændt materiale mest bestående af forkullet korn, der fremstår som meget velbevaret. Lag c og d dyregange.
Lag e - område med brændt ler - rest af ovnanlæget?. Lag f tydelig varmepåvirket undergrundslag
- rødbrændt. Gruben indeholder store mængder forkullet korn, mest i lag b, men også lag a har et
højt indhold af korn. Dyregangene indeholder også meget korn (Beskrivelse taget fra den originale
snittegning udført af Rikke Marring)

Figur 13. Densiteten i prøverne fra grube A2595

opfyld og korn. Under gruben var undergrunden tydeligt varmepåvirket,
hvilket tyder på, at der har fundet en opvarmning sted i gruben.
Dette, sammen med det brændte ler, stemmer umiddelbart ﬁnt overens
med den arkæologiske tolkning af gruben, som en mulig korntørringsovn,
hvori der var sket et uheld, og kornet var brændt på (Marring 2014). Men
hvis der var tale om en korntørringsovn, må spørgsmålet være, hvordan ovnen blev opvarmet? Hvis der har været tændt et bål af træ i gruben, burde
der umiddelbart være mere trækul til stede i prøverne, selvom hovedparten
af trækullet sandsynligvis blev fjernet, før kornet blev lagt til tørring. I prøverne er der kun meget små mængder trækul til stede, så det virker ikke
umiddelbart, som om der har været tændt et bål nede i selve gruben. En
anden mulighed kunne være, at gruben/ovnen blev varmet op ved hjælp af
kogesten. Disse ville sandsynligvis ikke efterlade ret store mængder trækul,
men spørgsmålet er, om en sådan fremgangsmåde vil producere varme nok
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til, at undergrunden bliver varmepåvirket?
På lokaliteten blev også fundet en mulig offergrube, hvori der var ofret ﬁnt
ornamenteret keramik, og der er andre tegn på religiøse handlinger i nærheden af pladsen, lige som der ﬁndes en kogestensrække på lokaliteten (Marring 2014). Kan det være muligt, at A2595 skal se i denne sammenhæng?
Hvis kornet er blevet brændt med vilje i forbindelse med en offerhandling, vil
det måske kunne forklare manglen på trækul og den varmepåvirkede undergrund. Også fundet af rodknolde fra knoldet draphavre kan trække i retning af
en offerhandling, da denne plante, som nævnt, ofte bliver tolket som en kultisk plante i forhistorisk sammenhæng (Jensen, Andreasen & Mikkelsen 2010;
Artelius 1999). Hvis der er tale om et offer, kan det måske også forklare,
hvorfor det ikke er de for yngre bronzealder mest almindelige kornsorter emmer og nøgen byg, der ﬁndes i gruben. Det vil sige, at kornet kan have været
udvalgt med en for os ukendt bagtanke og derfor ikke nødvendigvis afspejle
den daglige kost.
Mod offertanken kan måske tale den store mængde korn. I prøverne blev
fundet cirka 8,8 l forkullet materiale, hvoraf hovedparten var korn. Skønt det
er muligt, at så store mængder korn kan være ofret, så virker det umiddelbart
som en meget stor mængde.
En tredje mulighed er, at kornet kan være forkullet ved et uheld et andet
sted og bagefter hældt i gruben, men dette forklarer ikke, hvorfor undergrunden er varmepåvirket.
Om der er tale om en korntørringsovn eller en offergrube er ikke muligt
med sikkerhed at sige. Begge dele er muligt, både når der ses med arkæologiske og arkæobotaniske briller på fundet.

Afslutning
Fundet af kornet i gruben A2595 ved Højene giver stof til eftertanke. Er der
tale om en korntørringsovn, så brødhveden afspejler hverdagen? Eller kan der
være tale om et offer, så brødhveden i højere grad måske afspejler en offerhandling fremfor den daglige kost?
Sikkert er det i hvert fald, at brødhvede samt sandsynligvis også emmer/
spelt, byg (nøgen og/eller avnklædt) og sæddodder er blevet dyrket på lokaliteten. Selvom gruben måske skal betragtes som en offergrube, så er der dog
også en god sandsynlighed for, at brødhvede har indgået i kosten. Fundet fra
Egehøj fra ældre bronzealder viser et lager af blandt andet brødhvede, som
med al sandsynlighed har indgået i den daglige økonomi (Rowley-Conwy
1984), og det er nok også tilfældet for i hvert fald dele af brødhvedeafgrøden
på Højene, men ikke nødvendigvis for den del der blev fundet i gruben.
Kornfundet fra Højene viser også den udvikling, der er startet i senneolitikum, og som bliver meget tydelig i ældre jernalder, nemlig en fokus på mange
forskellige afgrøder. Men i modsætning til de ﬂeste fund fra yngre bronzealder og ældre jernalder så er kornfundet fra Højene meget rent og indeholder
kun ganske lidt ukrudt, hvilket peger bagud i tid.
Om kornfundet fra Højene afspejler et typisk billede fra Nordjylland i yngre bronzealder, er det endnu ikke muligt at sige noget om. Dertil er antallet
af makrofossilfund fra Nordjylland og fra yngre bronzealder i hele Danmark
endnu for småt, men fundet har dog givet de første indikationer – om det så
er for det daglige brød eller offerbrødet, kan fremtidige undersøgelser måske
være med til at besvare.
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Planterne
De dyrkede og indsamlede arter
Arrhenátherum elátius L. Draphavre. 60-100 cm høj. Blomstrer juni – juli.
Spiselige rodknolde. Findes på strandvolde strandkrat, enge, vejkanter og
jernbaneskrænter. Den knoldede variant – var. bulbosum Knoldet draphavre
har spiselige rodknolde og vokser på marker (Hansen 1993)
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)

Linum usitatissimum L. Almindelig Hør. Højde 30-80 cm (Hansen 1993)

Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Højden kan have ændret sig på grund af avling (Mossberg & Stenberg 2005)
Secale 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 L. Brødhvede. Højde 90-120 cm (Hansen 1993)
Triticum dicoccum L. Emmer. Højde 90-120 cm (Hansen 1993)
Triticum monococcum L. Enkorn. Højde 90-120 cm (Hansen 1993)
Triticum spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm (Hansen 1993)

Identiﬁcerede planter
Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig omkring 3.100 frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt op til
40.000 frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget sommerannuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet jord, omkring bebyggelse, agerjord og ruderater (Frederiksen et al. 1950; Hansen
1993; Jessen & Lind 1922; Melander 1998)
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)
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)
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)
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)
Spergula arvensis L. Almindelig Spergel. 10-40 cm (10-30 cm) høj. Omkring
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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)

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 (Frederiksen et al. 1950; Hansen 1993; Melander
1998)

Planter identiﬁceret til slægt eller familie
Asteraceae. Kurvblomstfamilien
Avena sp. Havre
Bromus sp. Hejre
Cerealia Korn
Chenopodium sp. Gåsefod
Poaceae Græsfamilien
Polygonaceae Syrefamilien
Ranunculus sp. Ranunkel
Rumex sp. Syre
Veronica sp. Ærenpris
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EGNET TIL

ANTAL

X-NR

ANALYSE?

KORN

FRØ

TRÆKUL

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

195

Ja

Ca. 400 ml

-

X

Brødhvede

196

Ja

Ca. 600 ml

-

X

Brødhvede

197

Ja

Ca. 200 ml

-

X

Brødhvede

198

Ja

Ca. 50 ml

-

X

Brødhvede

199

Ja

Ca. 300 ml

-

XX

Brødhvede, byg, enkelte emmer/spelt

200

Ja

Ca. 400 ml

-

X

Brødhvede

201

Ja

Ca. 600 ml

-

XX

Brødhvede

202

Ja

Ca. 600 ml

-

XX

Brødhvede

203

Ja

Ca. 500 ml

-

X

Brødhvede

204

Ja

Ca. 1600 ml

-

XX

2 æsker. Brødhvede, cf. emmer/spelt

205

Ja

Ca. 900 ml

-

X

Brødhvede

208

Ja

Ca. 1400 ml

-

X

2 æsker. Brødhvede, enkelte emmer/spelt

209

Ja

Ca. 1200 ml

-

X

Brødhvede, enkelte emmer/spelt

210

Ja

Ca. 50 ml

-

X

Brødhvede

Tabel 1. Den kursoriske gennemgang af ﬂoteringsprøverne fra VHM 00282, Højene. x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst

15

16

1/4

96/556

Triticum dicoccum/spelta

2/8

42/168

1/8

1/8

Hør

Sæddodder

Knoldet draphavre, rodknold

Mulig korn, stråfragment

Korn, aksled/avnbase

Korn, aksled

Kornfragment

Korn

Hvede, avnbase

Mulig Emmer, avnbase

Brødhvede, aksled

Hvede

Mulig enkorn

Emmer/spelt

Brødhvede

Mulig rug

Mulig byg

Byg

Avnklædt byg

Nøgen byg

Mulig havre ”nåle”

Havre

Prøvestørrelse ml

Oprindeligt antal liter

x-nr

Tabel 2 (fortsættes på næste side). Arkæobotanisk analyse af ﬂoteringsprøverne fra VHM 00282, Højene. Note 1: x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og
xxxxx er størst. Note 2: For alle prøverne gælder det, at kun dele af prøven er gennemset. Derfor vil tallet før / stå for det reelt optalte antal korn/frø m.m., mens tallet efter / står for det estimerede
antal korn/frø i den samlede prøve. Note 3: For alle prøverne gælder det, at kun kornfragmenter større end 2 mm er talt og frasorterede. Note 4: I prøverne x195, x197, x199, x205 og x209 ﬁndes
der stadig bevaret den yderste skal (klid) på en del af brødhvede-kernerne

Linum usitatissimum

2/16

3/48

1/8

3/24

1/4

7/28

591/9456

6/96

2*/32
3/6

4/16

417/6672

5/80

Camelina sativa

1/2

18/36

350/2800

9/68

Arrhenatherum elatius var. Bulbosum

cf. Cerealia indet, stråfragment

Cerealia indet, aksled/avnbase

306/2448

34/88

7/44

Cerealia indet, aksled

205/820

574/2296

324/2592

Cerealia indet fragment

29/116

7/48

Cerealia indet

5/20

1/2 / 8/16

4/4 / 16/16

2/4 / 4/8

Triticum sp., avnbase (antal/svarende til antal kerner)

1/2 / 2/4

1/8 / 8/16

Triticum cf. spelta, avnbase (antal/svarende til antal kerner)

423/6448

6/18

256/2012

Triticum aestivum, aksled

331/2532

595/9520

389/1556

200/3200

1702/29442
2/32

201/804

243/3456

1844/29744

1/16

1200

2

209

219/1484

146/1008

2128/16592

1/8

1000

5

205

Triticum sp.

144/1056

1897/14576

1/8

2/16

1/8

2/8

500

8

203

Triticum cf. monococcum

247/988

1763/7052

139/556

1/4

Triticum aestivum

1872/7488

2395/18580

cf. Secale cereale

9/36

2/16

cf. Hordeum vulgare sp.

Hordeum vulgare sp.

1/8

1/4

600

10

201

1/8

16/64

2/8

300

10

199

Hordeum vulgare var. vulgare

Hordeum vulgare var. nudum

1/2

250

cf. Avena sp., ”nåle”

500

Prøvestørrelse ml

3

3/12

2

Oprindeligt antal liter

197

Avena sp.

195

x-nr

17

1/2
5/18
60/120

Asteraceae

Bromus sp.

Chenopodium album

198/396

1/4
1/2

Polygonum aviculare

Polygonaceae

2/4

Spergula arvensis

Lag a

Lag a

Lag a + b

Lag a + b

Lag b

Lag a + b

Placering

Bemærkninger

Trækul

Slagge fra organisk materiale

Ubestemmelig

Ærenpris

Spergel

Skræppe

Rødknæ

Ranunkel

Syrefamilien

Vejpileurt

Græsfamilien

Lancetbladet vejbred

Ferskenbladet / Blegbladet pileurt

Snerle-Pileurt

Gåsefod

Hvidmelet Gåsefod

Hejre

Kurvblomstfamilien

x-nr

Tabel 2. (Fortsat) Arkæobotanisk analyse af ﬂoteringsprøverne fra VHM 00282, Højene. Note 1: x markerer en subjektiv bedømmelse af mængden af trækul, hvor x er mindst, og xxxxx er størst.
Note 2: For alle prøverne gælder det, at kun dele af prøven er gennemset. Derfor vil tallet før / stå for det reelt optalte antal korn/frø m.m., mens tallet efter / står for det estimerede antal korn/frø i
den samlede prøve. Note 3: For alle prøverne gælder det, at kun kornfragmenter større end 2 mm er talt og frasorterede. Note 4: I prøverne x195, x197, x199, x205 og x209 ﬁndes der stadig bevaret den yderste skal (klid) på en del af brødhvede-kernerne

Lag a + b

x

4/64

4/32

20/160

3/32

1/16

33/264

2/16

1/16

209

Placering

x

7/112

7/56

47/376

6/48

6/48

33/264

22/176

4/32

205

*de to
rodknold
hænger
sammen

x

7/56

10/40

5/20

6/24

64/256

2/8

4/16

72/288

12/48

10/56

203

Bemærkninger

x

x

6/48
x

Trækul

x

Slagge fra organisk materiale

5/20

29/116

Indet

13/26

2/16

1/4

31/232

8/32

20/80

6/24

2/12

201

Veronica sp.
8/18

2/4

Rumex sp.
6/24

4/16

1/2

1/4
4/12

Rumex acetosella

46/184

4/16

2/8

21/84

1/4

199

Ranunuculus sp.
3/6

1/2
100/346

Poaceae

2/4

Persicaria maculosa/lapathifolium

101/202

1/2

197

Plantago lanceolata

2/8

Fallopia convolvulus

Chenopodium sp.

195

x-nr
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