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Indledning 
I forbindelse med den arkæologiske udgravning ved Hørshøjgård (ÅHM 7066)1 (se fig. 1) blev der 

bl.a. udgravet sporene af et ca. 25 meter langt og syv meter bredt tre-skibet langhus med væggrøft 

i vestgavlen. Huset blev efterfølgende, på baggrund af tre 14C-dateringer, dateret til anden halvdel 

af ældre bronzealder (ca. 1415-1128 f.Kr). I forbindelse med udgravningen af langhuset blev der 

undersøgt en grube (A609), som allerede var blevet erkendt og snittet i forbindelse med 

forundersøgelsen af lokaliteten (fig 1), og som i forbindelse med selve udgravningen viste sig at 

indeholde helt usædvanligt store mængder af forkullet korn (fig 2). A609 lå placeret umiddelbart 

indenfor den formodede nordlige indgang på langhuset og blev i første omgang tolket som 

tilknyttet dette. Efterfølgende viste en 14C-datering af en nøgen bygkerne fra toplaget i gruben dog 

en datering til 1191-922 f.Kr. (95,4%), mens to 14C-dateringer af nøgen og avnklædt byg fra 

bundlaget gav en samlet datering til 928-808 f.Kr. (95,4%). Alt i alt må gruben altså sandsynligvis 

være fra perioden fra slutningen af 900-tallet f.Kr. til slutningen af 800-tallet f.Kr. Den er således 

formodentlig et par hundrede år yngre end langhuset.  

Prøvebehandling  
I løbet af udgravningen på Hørshøjgård blev der udtaget et antal jordprøver både fra grube A609, 

men også fra en række af udgravningens øvrige anlæg til undersøgelse for indholdet af især 

forkullet organisk materiale. Efter udgravningens afslutningen blev disse i første omgang floteret af 

Nordjyllands Historiske Museum på museets eget floteringsanlæg.  Under floteringen tilsættes der 

vand til prøven, hvilket medfører, at elementer i jorden, der er lettere end vandet, såsom forkullede 

planterester, flyder til tops og opsamles i et finmasket net. Herefter bliver prøven tørret og er så 

klar til gennemsyn.  

 

    

 
1 ÅHM 7066, Hørhøjgård er beliggende i Valsgård By, Valsgård, Valsgård sogn, Mariagerfjord kommune, har 
sted/lok. nr. 120411-198, og UTM koordinaterne 552099/6281670 zone 32. 
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Figur 1.  Det ældre bronzealderlanghus med korngruben A609 markeret med blåt. 

 

 
Figur 2. Den snittede grube A609. Langs bunden ses det sorte lag med et koncentreret indhold af 

forkullet korn 

Det kursoriske gennemsyn 
Efter den afsluttede flotering blev floteringsprøverne fra Hørshøjgård indledningsvist kursorisk 

gennemset af Ph.d.  Neeke Hammers på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard 

Museum (tabel 1). Det kursoriske gennemsyn består af en relativt hurtig vurdering af prøven med 

henblik på at vurdere dens egnethed i forhold til en egentlig analyse.  

Det kursoriske gennemsyn viste, at der blev fundet forkullede kornkerner og/eller frø i godt 

halvdelen af de gennemsete prøver.  
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Af forkullede korn blev der erkendt byg i form af nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum) og 

avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare), hvede i form af spelt (Triticum aestivum ssp. spelta), 

emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta), brød-/durumhvede 

(Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum) og enkorn/emmer (Triticum 

monococcum ssp. monococcum/ Triticum turgidum ssp. dicoccon) samt mulig havre (cf. Avena sp.) 

og rug (Secale cereale ssp. cereale). Det kursoriske gennemsyn af kornet afslørede desuden, at flere 

kornkerner fra grube A609 tilsyneladende var spirede. 

Af forkullede frø blev der erkendt bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), 

almindelig spergel (Spergula arvensis), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), mulig vej-pileurt (cf. 

Polygonum aviculare), hejre (Bromus sp.), gåsefod (Chenopodium sp.), hanekro (Galeopsis sp.), 

mulig hamp-hanekro (Galeopsis cf. speciosa), mulig hanekro (cf. Galeopsis sp.), snerre (Galium sp.), 

mulig skræppe (cf. Rumex sp.), ærteblomstfamilien (Fabaceae), læbeblomstfamilien (Lamiaceae), 

syrefamilien (Polygonaceae), katostfamilien (Malvaceae), kurvblomstfamilien (Asteraceae) og 

græsfamilien (Poaceae). 

Mængden af trækul var generelt begrænset i prøverne. En del af trækullet blev identificeret som 

lyng (Calluna vulgaris).  

Endelig blev der i nogle prøver fundet mineralsk slagge, som er tegn på meget høje temperaturer 

i forbindelse med prøverne samt recente rødder, uforkullede frø og uforkullede insektrester. 

På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev det besluttet at lave en egentlig arkæobotanisk 

analyse af kornet fra grube A609. I følge det kursoriske gennemsyn indeholdt gruben godt 19 l 

forkullet korn, og da kun halvdelen af gruben blev udgravet, kan der oprindeligt have været tæt ved 

40 l korn i gruben. Fundet har altså været ganske overvældende i størrelse. Ud over at det store 

kornfund i gruben kunne fortælle helt generelt om agerbruget på stedet i yngre bronzealder, var 

øvrige begrundelser for analysen at undersøge graden af og mulige årsager til spiringen på kornet 

samt mængden af avnklædt byg i fundet. Avnklædt byg er således en meget sjælden afgrøde i jyske 

plantefund fra bronzealderen (Jensen et al 2020). For også at kunne undersøge fordelingen af 

planterester i A609 blev det valgt at analysere prøver fra samtlige lag i gruben. En enkelt prøve blev 

analyseret fra henholdsvis lag a (let humøst, let heterogent sand med mange trækulsnistre) og lag 

b (gråbrunt, leret, humøst sand med trækulsnistre og store klumper rødbrændt ler). Fra de 

kornholdige bundlag, lag c (hårdt brændt ler med store mængder forkullet korn) og lag d (kulholdigt 

sand) blev der fra hvert lag udvalgt to prøver til analyse (se fig. 2 + 3). 

 

 
Figur 3. Snittegning af grube A609 med laginddelinger. 



   

4 
 

Den arkæobotaniske analyse 
Resultatet af de arkæobotaniske analyser fra grube A609 kan ses i tabel 2 samt figur 4-5 nedenfor. 

 

Figur 4. Den generelle fordeling af afgrøder i A6092 

 
2 I diagrammerne er afgrøde fragmenter omregnet til antal hele frø/kerner ud fra en faktor på 1:3, så tre 
fragmenter er omregnet til et helt frø/ en hel kerne 
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Figur 5. Fordelingen af kornkerner med og uden spirespor i grube A6093 

Afgrøder 
Som det fremgår af tabel 2 samt figur 4, indeholdt analyseprøverne en del rester af vilde planter, 

men overvejende dele af forskellige formodede afgrøder og her især byg (Hordeum vulgare).  

Langt hovedparten af byggen udgjordes tydeligvis af nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum), men 

små mængder af avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) kunne dog antyde, at denne sort 

også har været dyrket i mindre grad på stedet. Mht. identifikationen af den avnklædte byg på 

Hørshøjgård skal det nævnes, at denne besværliggjordes af, at en relativt stor del af bygkernerne 

fremstod sammensunkne, måske fordi de enten var umodne eller deformerede af spiring på 

forkulningstidspunktet. Den sammensynkede form betød, at en del bygkerner havde en avnklædt 

byg-agtig spids og kantet form, og det kan derfor ikke ganske udelukkes, at en del af kernerne i 

 
3 I diagrammerne er afgrødefragmenter omregnet til antal hele kerner ud fra en faktor på 1:3, så tre 
fragmenter er omregnet til en hel kerne 
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tabel 2, der er bestemt som sandsynlig avnklædt byg, i virkeligheden er atypiske, sammensunkne 

kerner af nøgen byg.  

Af kornsorter ud over byg optrådte der også små forekomster af hvede (Triticum sp.) i flere af 

prøverne som tegn på, at der også har foregået hvededyrkning på stedet.  Hveden bestod dels af 

brødhvede eller durumhvede (Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum)4 og 

dels af emmer eller spelt (Triticum turgidum ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta). Blandt de 

sidste to arter var det dog kun emmer, som på baggrund af enkelte avnbaser kunne fastslås med 

sikkerhed5. 

Endelig optrådte der et antal frø af dodder, som enten var meget små frø af sæddodder eller 

alternativt frø af småskulpet dodder (Camelina sativa/microcarpa).  

De identificerede afgrøder fra Hørshøjgård er alle arter, der i forvejen er velkendte fra yngre 

bronzealderfund i Danmark (Robinson 2000, 2003). Mens der både optræder nøgen byg og 

avnklædt byg i periodens plantefund dominerer nøgen byg i de fleste tilfælde, i hvert fald i Jylland 

(Jensen et al 2020), og blandt hvedesorterne optræder især emmer og spelt, men også brødhvede 

er almindeligt i fundene. En sjældenhed er til gengæld forekomsten af dodder i prøverne. De 

tidligste eksempler på dodder i form af sæddodder optræder faktisk i yngre bronzealder (Robinson 

2000, 2003), og dodderforekomsten i grube A609 hører således til blandt landets allerældste.   

Vilde arter 
Som det fremgår af tabel 2 og figur 4, optrådte frø fra vilde arter i varierende, men i flere tilfælde i 

forholdsvis høje mængder i de analyserede prøver og med en række forskellige arter og 

plantegrupper.  

Mest almindelige arter og slægter i prøverne er fersken-/bleg pileurt, (Persicaria 

maculosa/lapathifolium), gåsefod sp., (Chenopodium sp.) og hejre sp., (Bromus sp.), men 

planteslægterne ranunkel sp., (Ranunculus sp.) og hanekro sp., (Galeopsis sp.) optrådte dog også i 

nogen mængde i en eller flere prøver. Mange af disse planter, der alle er relativt almindelige i 

bronzealderprøver, optræder hyppigt som ukrudt på marker og andre ofte omrodede jordtyper. Da 

de optræder i gruben sammenblandet med store mængder korn, er det derfor oplagt at tolke dem 

som rester af markukrudt, der er tilknyttet grubens afgrøder. At mængden af ukrudtsfrø er 

forholdsvis lav i de fleste prøver, tyder herudover på, at kornet i gruben har været relativt renset.  

Diskussion 

Det spirede korn 
Som det fremgår af figur 5, optrådte der spiringsspor på korn i alle grubens prøver enten i form af 

kerner med spirer, løse spirer eller furemærker efter spirer. Spiringssporene optrådte især på 

kerner af nøgen byg, men også kerner af avnklædt byg og emmer/spelt havde i flere tilfælde tegn 

på spiring.  

 
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) 
 
5 Da der er meget stort overlap mht. udseende kan kerner af emmer og spelt normalt ikke adskilles fra 
hinanden. Avnbaserne fra de to arter adskilles lettere. 
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Man kan forestille sig flere mulige årsager til det spirede korn i gruben. En af disse kunne være, 

at spiringen af kornet er sket i forbindelse med, at man har omdannet kornet til malt med henblik 

på produktion af øl. Produktionen af malt har traditionelt foregået ved, at man fik kornet til at spire, 

hvorefter man tørrede og kværnede det til malt (Viklund 2011, s. 240-241). En tolkningsmulighed, 

kunne således være, at kornet i A609 afspejler spiret korn til maltning, der ved et uheld er blevet 

forkullet f.eks. i forbindelse med korntørringen. Der kan dog også tænkes andre og måske mere 

sandsynlige årsager til det spirede korn. Visse forskere har eksempelvist foreslået, at man i 

forhistorien muligvis kan have opbevaret korn i åbne gruber uden beskyttende beholdere (Reynolds 

1986). Forsøg har således vist, at der ved kornlagre i åbne gruber dækket af en lerkappe kan opnås 

en spiring af de yderste få centimeter kornkerner langs kanten af gruben, som vil forsegle og 

beskytte det oplagrede korn i midten af gruben (Reynolds 1986). Hvordan forkulningen af kornet 

så efterfølgende er opstået, kan man kun gætte på. En mulighed kunne være, at man efter 

oplagringen kan have renset kanten af gruben med ild for at fjerne gammelt, spiret korn inden 

næste oplagring for at undgå, at der kom råd i det nye oplagrede korn, man placerede i gruben. At 

der fandtes 19 + liter forkullet korn i A609 taler dog umiddelbart mere for, at forkulningen er sket 

ved et uheld, som har medført, at hele kornlageret eller i hvert fald store dele af kornlageret er 

blevet forkullet. En mulig årsag til et sådan uheld kunne måske være, at det spirede korn har 

udviklet så meget varme, at det har selvantændt og medført omfattende forkulning af grubens 

korn.  

Fordelingen af kornet i grube A609 
I forbindelse med en undersøgelse af eventuelle forskelle i fordelingen af de forkullede planterester 

ned gennem grube A609 blev lagkagediagrammerne på figur 4-5 lavet og indplaceret alt efter 

lagene, hvorfra de hver især blev udtaget i gruben. Mens fordelingen i figur 5 viser, at der ikke er 

klare forskelle i fordelingen af spiret korn ned igennem grubens lag, viser diagrammerne over 

fordelingen af de forkellige afgrøder i figur 4 til gengæld, at der kan ses visse forskelle på fordelingen 

af afgrøderne. 

Mens byg klart dominerer i alle grubens lag, og spiret korn findes i hele gruben, hvilket tyder på, 

at der er store ligheder imellem planteindholdet i grubens forskellige lag, ses der således en tendes 

til, at både hvede og sæddodder/småskulpet dodder primært koncenterer sig i grubens øvre lag. 

Dette antyder, at der også har været forskellige opfyldningsfaser i gruben. Om der er større 

tidsmæssig forskel på deponeringen af de forskellige lag i gruben, kan ikke umiddelbart fastslås, 

men de store sammenfald, der trods alt er imellem fundindholdet i grubens top- og bundlag, kunne 

dog umiddelbart tyde på, at de forskellige lag er deponeret som en del af samme 

opfyldningssituation. 

 

Afslutning 
Resultaterne af analysen fra Hørshøjgård viser, at nøgen byg har været den foretrukne afgrøde, 

men at der ligeledes er blevet dyrket avnklædt byg og hvede i form af brødhvede eller durumhvede 

(Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum) samt emmer og muligvis også spelt 

(Triticum turgidum ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta).  

Der er ligeledes indikationer på, at dodder er blevet dyrket på lokaliteten, hvilket er specielt, da 

arten i form af sæddodder normalt først optræder senere. 

Et af spørgsmålene, som ønskedes besvaret ved analysen, var, om det spirede korn havde en 

forbindelse til ølbrygning – det er formentlig ikke tilfældet. Mere sandsynligt er der nok tale om en 
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kontroleret spiring i forbindelse med opbevaringen af afgrøderne i en grube. Grunden til, at så 

meget korn er forkullet, er lidt sværere at besvare. Muligvis kan kornet have selvantændt, eller også 

er det rester efter en afbrænding for at fjerne gammelt spiret korn.  
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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 & Ericsson 2005) 

Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum  L. Brødhvede/Durumhvede. 

Triticum turgidum ssp. dicoccon L. Emmer. Triticum aestivum ssp. 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. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, 

Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 

Fallopia convolvulus L. Snerle-pileurt. 15-100 cm lange stængler, som enten er nedliggende eller 

slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre planter, omkring 140-200 frø pr. plante. 

Blomstrer og frømodning juli-september. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn 
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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 
Camelina sativa (L.) Crantz. Sæd-dodder. Omkring 40.000 frø pr. plante. Blomstrer juni-juli.  frøene 

modnes august sammen med Hørplanten. Agerjord, skrænter og grusgrave. Er tæt forbundet 

med Hørdyrkning, og frøene er olieholdige. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) 

 og 

Camelina microcarpa (Andrz.). Småskulpet dodder. Blomstrer juni-juli. Agerjord, skrænter og 

grusgrave (Hansen 1993). 

  

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) 

 

Stachys/Salvia sp. Galtetand/Salvie sp. 

Usikre bestemmelser 
Cf. Rumex sp. cf. Skræppe sp. 

Planter identificeret til slægt eller familie 
Amarantaceae/Caryophyllaceae. Amarantfamilien/Nellikefamilien 

Bromus sp. Hejre sp. 

Chenopodium sp. Gåsefod sp. 

Fabaceae Ærteblomstfamilien 

Galeopsis sp. Hanekro sp. 

Poaceae Græsfamilien 

Polygonaceae Syrefamilien 

Ranunculus sp. Ranunkel sp. 

Silene sp. Limurt sp. 
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Tabeller 
 

 
EGNET TIL  ANTAL 

  

X-

NR 

MAKROFOSSIL 

ANALYSE 

VEDANALYSE 14C-

DATERING 

KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

2 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø, sand 

3 Nej Nej Evt 0 0 XX Recente rødder, uforkullede frø, uforkullede insektrester, 

svampespore 

4 Nej Nej Evt 0 0 XX Recente rødder, sand, uforkullede frø, uforkullede 

insektrester 

7 Nej Nej Evt 1* 0 XX *kornkerne dårligt bevaret, lidt materiale - måske ikke 

egnet til C-14. Recente rødder, uforkullede frø 

8 Nej Nej Evt 0 0 XX Mulig lyng, recente rødder, uforkullede insektrester 

9 Nej Nej Ja 1 0 XX Rug, recente rødder, uforkullede frø, sand 

10 Nej Nej Evt 0 0 XX Recente rødder, uforkullede frø, sand 

11 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, sand 

12 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, sand 

13 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng, recente rødder, uforkullede frø 

14 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

15 Nej Nej Evt 0 0 XX Lyng, recente rødder, uforkullede frø, sand 

16 Nej Nej Evt 0 0 XX* *1 stor stykker trækul, recente rødder, sand 

17 Nej Nej Evt 1* 0 XX Byg *lille kerne. Recente rødder, små trækulsfragmenter 

18 Nej Nej Evt 0 0 XX Recente rødder 

19 Nej Nej Nej 0 1-3 X Malvaceae, lyng, recente rødder, uforkullede insektrester, 

uforkullede frø 

20 Nej Nej Evt 0 0 XX Recente rødder, uforkullede frø 

21 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng, recente rødder, uforkullede frø 

22 Nej Nej Evt 0 0 XX Lyng, recente rødder, uforkullede frø 

23 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng, recente rødder, uforkullede frø 

24 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng, recente rødder, uforkullede frø 

25 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng, recente rødder 

26 Nej Nej Nej 0 0 X Lyng, recente rødder, uforkullede frø, uforkullede 

insektrester 

27 Nej Nej Evt 0 0 XX Recente rødder, uforkullede frø, svampespore 

28 Nej Nej Evt 0 1-3 XX Chenopodium sp., lyng, recente rødder, uforkullede frø 

29 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder, uforkullede frø 

30 Nej Nej Evt 0 0 XX Recente rødder, uforkullede frø, svampespore 

31 Nej Nej Ja 3* 0 X Byg, rug *små kerner. Lyng, recente rødder, uforkullede frø 

33 Ja Nej Ja 400+ ca. 10 XX Nøgen byg (nogle kerner med spire), emmer/spelt, 

avnklædt byg, recente rødder. Storstedelen nøgen byg 

34 Ja Nej Ja 200+ ca. 

20-30 

XX Byg, nøgen byg, emmer/spelt, Polygonaceae, Persicaria 

lapathifolia/maculosa, Bromus sp. 
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36 Ja Nej Ja 2,3 L ca. 

30* 

X* A609, lag C. Nøgen byg, avnklædt byg, cf. avnklædt byg, 

brød-/durumhvede, emmer/spelt, Persicaria 

lapathifolia/maculosa, mineralsk slagge, nogle kornkerner 

klumpet sammen. *i den gennemsete del 

37 Ja Nej Ja 1,75 L ca. 

40* 

XX* A609, lag C. Nøgen byg, nøgen byg med spire, avnklædt 

byg, brød-/durumhvede, emmer/spelt, cf. havre, Bromus 

sp., Persicaria lapathifolia/maculosa, Galium sp., 

Polygonaceae, cf. Rumex sp., Chenopodium sp., strå. 

Mange hele kornkerner. *i den gennemsete del 

38 Ja Nej Ja 3,6 L ca. 

40* 

XX* A609, lag C. Nøgen byg, mulig spiret nøgen byg, avnklædt 

byg, emmer/spelt, Bromus sp., Persicaria 

lapathifolia/maculosa, Chenopodium sp., Galeopsis sp.. 

Mange hele kerner. Nogle kornkerner klumpet sammen. *i 

den gennemsete del 

41 Ja Nej Ja 2,5 L ca. 

10-

20* 

XX* A609, lag C. Nøgen byg (nogle kerner med spire), 

emmer/spelt, avnklædt byg, Persicaria 

lapathifolia/maculosa, Bromus sp., Poaceae, nogle 

sammenklumpede kornkerner. *i den gennemsete del. 

Nøgen byg i størstedelen af prøven 

42 Ja Nej Ja 2,6 L ca. 

20* 

X* A609, lag C. Nøgen byg, avnklædt byg, spelt (avnbase), 

Bromus sp., Poaceae, Persicaria lapathifolia/maculosa, cf. 

Galeopsis sp. Nogle kornkerner klumpet sammen. *i den 

gennemsete del 

43 Ja Evt Ja ca. 2 L 30-

50* 

XXX* A609, lag C. Nøgen byg, avnklædt byg, Persicaria 

lapathifolia/maculosa, Spergula arvensis, Galeopsis sp., 

Lamiaceae, Poaceae, mineralsk slagge, nogle kornkerner 

klumpet sammen. *i den gennemsete del 

44 Ja Nej Ja 2,5 L ca. 

50* 

X* A609, lag D. Nøgen byg, avnklædt byg, skrumpede 

kornkerner (både nøgen og avnklædt byg), nogle 

bygkerner med spire (nøgen og avnklædt), mange små 

kornfragmenter. Persicaria lapathifolia/maculosa, 

Chenopodium sp., Galeopsis sp., Galeopsis cf. speciosa, 

Bromus sp. *i den gennemsete del 

45 Nej Nej Ja 3 0 XX Byg, recente rødder, uforkullede insektrester 

46 Nej Nej Ja 2 0 XX Emmer/spelt, byg, recente rødder, uforkullede frø 

47 Nej Nej Evt 0 0 XXX Recente rødder, uforkullede frø 

48 Nej Nej Ja 6-8 0 XXX Byg, recente rødder, mest små trækulsfragmenter 

49 Nej Nej Ja 3-5 1-3 XX Byg, Chenopodium sp., lyng, recente rødder, uforkullede 

frø 

50 Nej Nej Ja ca. 20 ca. 5 XX Byg, hvede, enkorn/emmer, Persicaria 

lapathifolia/maculosa 

51 Nej Nej Ja ca. 

30-40 

ca. 5-

10 

XX Byg, emmer/spelt, Poaceae, Persicaria 

lapathifolia/maculosa 

54 Ja Nej Ja 1,6 L ca. 

10* 

XX* A609, lag D. Nøgen byg, avnklædt byg, skrumpede 

kornkerner (både nøgen og avnklædt byg), nogle 

bygkerner med spire (nøgen og avnklædt), Asteraceae, 

mulige musedråber. *i den gennemsete del 

56 Nej Nej Evt 0 15-20 XXX Fallopia convolvulus, Fabaceae, Persicaria 

lapathifolia/maculosa, Poaceae, Chenopodium sp., recente 

rødder 

57 Nej Nej Evt 2+f* 0 X cf. byg *dårligt bevaret, måske ikke egnet til C-14 

58 Nej Nej Nej 0 0 X Recente rødder 

59 Nej Nej Evt f* 10-15 XX *dårligt bevarede kornfragmenter, muligvis ikke egnet til 

C-14. Persicaria lapathifolia/maculosa, Polygonaceae, 

Chenopodium sp., Recente rødder, uforkullede frø 

60 Nej Ja Ja 8-10 15-20 XXXX Byg, cf. emmer/spelt, Persicaria lapathifolia/maculosa, 

Chenopodium sp., Polygonaceae, cf. Polygonum aviculare 

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn af prøverne fra ÅHM 7066, Hørshøjgård. I tabellen er trækul 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, ”cf.” markerer sandsynlige identifikationer.  
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X-nr 33 34 37 41 44 54 X-nr 

Prøvestørrelse (l) 5 4 4 5 3,5 4 Prøvestørrelse (l) 

Prøvestørrelse (ml) 68/28 30 1750/24,5 2570/28,5 2220/25,4 1640/97,5 Prøvestørrelse (ml) 

Lag a b c c d d Lag 

Camelina microcarpa/sativa   23 2028 (91) 144(4)   15 (5) 
Småskulpet 
dodder/sæddodder 

Cerealia indet.  
59+174f. 
(15+34f.)  111+111f. 

933+9982f. 
(12+82f.) 

1917+18046f. 
(16+138f.) 

2432 + 
15616f. (32 

+ 244f.) 
3840+7315f. 

(72+77f.) Uidentificeret korn  

Cerealia indet. (med spirer)         128 (1) 475 (5) 
Uidentificeret korn (med 
spirer) 

Cerealia indet. (med furer)   2         
Uidentificeret korn (med 
furer) 

Cerealia indet. (løse spirer)   2       41 (8) 
Uidentificeret korn (løse 
spirer) 

Cf. løse spirer            46 (4) Cf. løse spirer  

Hordeum vulgare var. nudum  
1069+10f. 
(265+2f.)  127+2f. 

63850 
(675) 94277 (783) 39808 (536) 

36890+3880f. 
(502+44f.) Nøgen byg  

Hordeum vulgare var. nudum 
(med spirer)  55 (11)  9 4834 (49) 784 (6) 192 (3) 1045 (11) Nøgen byg (med spirer) 

Hordeum vulgare var. nudum 
(med furer)    2         Nøgen byg (med furer) 

Hordeum vulgare var. nudum 
(Cf. med spirer)  65 (13)  8     320 (5) 4845 (51) 

Nøgen byg (Cf. med 
spirer) 

Hordeum vulgare cf. var. 
nudum  

201+65f. 
(57+13f.) 55         Byg cf. nøgen byg  

Hordeum vulgare var. vulgare    13+1f. 168 (2)       Avnklædt byg  

Hordeum vulgare var. vulgare 
(med spirer)   5 121 (1)   64 (1)   

Avnklædt byg (med 
spirer) 

Hordeum vulgare var. vulgare 
(med furer)   11         

Avnklædt byg (med 
furer) 

Hordeum vulgare cf. var. 
vulgare  5f. (1f.) 9+2f.     256 (4) 285 (3) Byg, cf. avnklædt byg  

Hordeum vulgare cf. var. 
vulgare (med spirer)           20 (1) 

Byg, cf. avnklædt byg 
(med spirer) 

Hordeum vulgare cf. var. 
vulgare (med furer)           20 (1) 

Byg, cf. avnklædt byg 
(med furer) 

Hordeum vulgare  
191+25f. 
(43+5f.) 166 6462 (76) 8541 (81) 5696 (73) 

6560+665f. 
(163+7f.) Byg  

Hordeum vulgare (med spirer)   6       1465 (17) Byg (med spirer) 

Hordeum vulgare (med furer)   4     256 (4)   Byg (med furer) 

Hordeum vulgare (med mulige 
spirer)     139(3)   64 (1)   Byg (med mulige spirer) 

Triticum aestivum ssp. 
aestivum/turgidum ssp, durum   15 486 (4)     20 (1) Brødhvede/durumhvede 

Triticum turgidum ssp. 
dicoccon (avnbaser) 2~2 4~4   4     Emmer (avnbaser) 

Triticum cf. turgidum ssp. 
dicoccon (avnbaser) 1~2 1~2         Cf. Emmer (avnbaser) 

Triticum turgidum ssp. 
dicoccon/aestivum ssp. spelta  70 (14) 45+7f. 168 (2) 305 (3)   40f. (2f.) Emmer/spelt  

Triticum turgidum ssp. 
dicoccon/aestivum ssp. spelta 
(med spirer)   4         

Emmer/spelt (med 
spirer) 

Triticum turgidum ssp. 
dicoccon/aestivum ssp. spelta 
(avnbaser) 1~2 2~3         Emmer/spelt (avnbaser) 

Triticum sp.    29+1f. 121 (1)       Hvede  

Tabel 2. Resultatet af den arkæobotaniske analyse – De dyrkede og udnyttede arter. I tabellen er trækul 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, ”cf.” markerer sandsynlige identifikationer. Betegnelsen ”~” forekommer ved avnbaser og her markerer 

antallet før ”~” antallet af avnbase fragmenter og antallet efter antallet af avnbasehalvdele. På aks af emmer og spelt 

findes der en kerne pr. avnbasehalvdel, mens der på aks af enkorn findes en kerne for hver to avnbasehalvdele. 

Planterester, hvor der både er mængdeangivelser indenfor og udenfor parentes markerer delprøver, hvor plantemængden 

var så stor, at det var for tidsmæssigt krævende at analysere alle planterester. I stedet blev der her analyseret en 

repræsentativ delprøve. Tallene udenfor parentes markerer i disse tilfælde det reelle antal analyserede planterester, mens 

tallene indenfor parentes markerer den totale mængde planterester i prøven anslået ud fra den analyserede delprøve.  
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X-nr 33 34 37 41 44 54 X-nr 

Prøvestørrelse (l) 5 4 4 5 3,5 4 Prøvestørrelse (l) 

Prøvestørrelse (ml) 68/28 30 1750/24,5 2570/28,5 2220/25,4 1640/97,5 Prøvestørrelse (ml) 

Lag a b c c d d Lag 

Amaranthaceae/Caryophyllaceae   1       12 (4) 
Amarant-
familien/Nellike-familien 

Bromus sp. 3 79+19f. 92 (2) 130 (1)     Hejre sp. 

Cf. Bromus sp. 2 9       20 (1) Cf. hejre sp. 

Chenopodium album   2         Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp.   7+1f. 89 (4) 180 (5)   
6+3f. 

(2+1f.) Gåsefod sp. 

Fabaceae           23 (2) Ærteblomst-familien 

Fallopia convolvulus 1 10         Snerlepileurt 

Cf. Fallopia convolvulus   2+1f.         Cf. snerlepileurt 

Galeopsis sp.     46 (1)     60 (3) Hanekro sp. 

Persicaria 
maculosa/lapathifolium 35 27+2f. 3266 (98) 5062 (98) 7424 (58) 

774+27f. 
(122+9f.) Fersken-/bleg pileurt 

Cf. Persicaria 
maculosa/lapathifolium 2         9 (3) Cf. fersken-/bleg pileurt 

Poaceae 1           Græs-familien 

Polygonaceae 4           Syre-familien 

Ranunculus sp.         128 (1)   Ranunkel 

Cf. Rumex sp. 1           Cf. skræppe sp. 

Silene sp.     22 (1)        Limurt sp. 

Stachys/Salvia sp.           20 (1) Galtetand/Salvie sp. 

Frø indet. 2 1 89 (4) 288 (8) 1920 (21) 49 (5) 
Uidentificerede 
ukrudtsfrø 

                

Trækul XX XX X X X XX Trækul 

Varmedefomeret organisk 
materiale   1         

Varmedefomeret 
organisk materiale 

Mineralsk slagge 10 41 2458 (94) 2050 (47) 256 (2)   Mineralsk slagge 

Brændt ler 1 14         Brændt ler 

Forkullet halm/strå   2f.         Forkullet halm/strå 

Tabel 2, fortsat. Resultatet af den arkæobotaniske analyse – De vilde arter og andre elementer end planterester. I tabellen 

er trækul 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, ”cf.” markerer sandsynlige identifikationer. Betegnelsen ”~” 

forekommer ved avnbaser og her markerer antallet før ”~” antallet af avnbase fragmenter og antallet efter antallet af 

avnbasehalvdele. På aks af emmer og spelt findes der en kerne pr. avnbasehalvdel, mens der på aks af enkorn findes en 

kerne for hver to avnbasehalvdele. Planterester, hvor der både er mængdeangivelser indenfor og udenfor parentes 

markerer delprøver, hvor plantemængden var så stor, at det var for tidsmæssigt krævende at analysere alle planterester. 

I stedet blev der her analyseret en repræsentativ delprøve. Tallene udenfor parentes markerer i disse tilfælde det reelle 

antal analyserede planterester, mens tallene indenfor parentes markerer den totale mængde planterester i prøven anslået 

ud fra den analyserede delprøve.  
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