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Indledning 
I sommeren 2015 gennemførte Kroppedal Museum en udgravning ved Brøndbylund 
3 (TAK 1506)1 ved Brøndbyskoven. Udgravningen blev forestået af museumsinspektør 
Maria Lisette Jacobsen. I forbindelse med udgravningen blev der undersøgt en lang 
række anlæg i form af kulturlag fra neolitikum samt forskellige hustyper, gruber, 
brønde og grave fra bronzealderen, jernalderen og vikingetid (Jacobsen 2017). I 
forbindelse med udgravningen blev der udtaget jordprøver til flotering og 
makrofossilanalyse fra en stor del af anlæggene. 

Prøvebehandling 
Jordprøverne blev floteret af Kroppedal Museum. Floteringsanlægget består af et 
anlæg, hvor der tilføres vand gennem flere dyser nederst på en skråtstillet sliske, 
hvor også jordprøven påhældes. 

Efterhånden som vandstanden stiger, frigøres elementer i jordprøven, der er 
lettere end vandet, såsom forkullede planterester, og flyder til sidst ud over den 
øverste 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. 

Det kursoriske gennemsyn 
Resultatet af det efterfølgende arkæobotaniske kursoriske gennemsyn fremgår af 
tabel 1. Gennemsynet blev foretaget af mag.art. Marianne Høyem Andreasen på 
Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum. 

Gennemsynet viste, at der var forkullede kornkerner og/eller frø i enkelte af 
prøverne, men kun få indeholdt lidt større mængder forkullede korn/frø. 
Kornkernerne blev hovedsageligt identificeret som byg (Hordeum vulgare), men kun i 
én prøve kunne én bygkerne bestemmes til undersorten avnklædt byg (Hordeum 

 
1 TAK 1506, Brøndbylund 3 (FHM 4296/2382). Brøndbyøster sogn, Smørum herred, Region 
Hovedstaden. Sted nr. 020202-29. UTM: 716.539/ 6.172.745 Zone 32 



  

2 
 

vulgare var. vulgare). Desuden blev der fundet enkelte kornkerner, der muligvis er 
hvede (cf. Triticum sp.), ligesom der blev fundet enkelte frø fra hør (Linum 
usitatissimum). Blandt de fundne frø blev der identificeret snerle-pileurt (Fallopia 
convolvulus), kurvblomst-familie (Asteraceae), vedbend-ærenpris (Veronica 
hederifolia), star (Carex sp.), bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), 
natskygge (Solanum sp.) og vej-pileurt (Polygonum aviculare). 
Derudover blev der i enkelte prøver fundet rodknolde, hvoraf nogle kunne 
identificeres som rodknolde fra knoldet draphavre (Arrhenatherum elatius var. 
bulbosum). Endelig blev der fundet et enkelt skalfragment fra hasselnød (Corylus 
avellana). 

Der er i enkelte prøver fundet slagge fra organisk materiale.   
Trækulsmængden i prøverne var varierende fra meget lav til høj. 
På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev det besluttet at foretage en 

arkæobotanisk analyse af samtlige prøver fra hus 14 (JP 51-67), da enkelte af 
prøverne fra dette hus indeholder efter sjællandske forhold forholdsvis mange 
forkullede makrofossiler. En analyse kan give et indblik i planteøkonomien på 
lokaliteten i ældre romersk jernalder samt muligvis et indblik i husets indretning i 
forhold til plantehåndteringen. Desuden skal der ses nærmere på JP 2 og 3, da disse 
prøver indeholder rodknolde og stammer fra brandpletter fra bronzealderen. Det vil 
derfor være interessant at se nærmere på, om rodknoldene kan være en form for 
gravgaver, eller om de blot er tilfældige indslag. 

To brandpletter fra yngre bronzealder/ældre førromersk 
jernalder 
Begge brandpletter indeholder brændte knoglefragmenter fra et voksent individ 
samt trækul og rodknolde. 

Brandpletterne er 14C daterede til henholdsvis 455 +/-30 BP (JP 2) og 2465 +/-30 
BP (JP 3). JP 2 er dateret på et stykke trækul fra hassel (Corylus), mens JP 3 er dateret 
på en forkullet rodknold fra knoldet draphavre (Arrhenatherum elatius var. 
bulbosum). Begge prøver er således dateret på velegnet materiale med en lav 
egenalder, men ikke desto mindre er der sandsynligvis sket en fejl i forbindelse med 
dateringen af JP 2, da JP 2 og JP 3 sandsynligvis er arkæologisk samtidige og fra yngre 
bronzealder/ældre førromersk jernalder. Fejldateringen af JP 2 kan skyldes flere 
forskellige faktorer. For det første kan trækulsstykket være en yngre forurening i 
prøven, som kan være bragt ned i anlægget via bioturbation, men det er også muligt, 
at der kan være sket en fejl i selve dateringen af stykket. I det følgende vil de to 
brandpletter derfor blive betragtet som værende arkæologisk samtidige og fra 
overgangen mellem yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder på trods af 14C-
dateringerne. 
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Begge prøver fra de to brandpletter indeholder kun ganske få frø fra 

ukrudtsplanter (figur 1; tabel 2), og en stor del af disse frø kan ikke identificeres til 
art, da de er deformerede i forbindelse med forkulningen. Hovedparten af 
makrofossilerne i prøverne er forkullede rodknolde eller rodknoldsfragmenter (figur 
1; tabel 2). Desværre er rodknoldene også så hårdt forkullede, at det ikke er muligt at 
identificere dem til art. Kun én kunne identificeres som en rodknold fra knoldet 
draphavre (Arrhenatherum elatius var. bulbosum)(tabel 2). De øvrige kan stamme fra 
knoldet draphavre, almindelig vorterod eller en helt tredje art. De to første arters 
rodknolde er spiselige og er tidligere fundet i forskellige arkæologiske sammenhænge 
(Jensen et al 2010; Kirleis et al 2012; Andreasen 2017). Særligt rodknoldene fra 
knoldet draphavre ser i nogle sammenhænge ud til at have haft en rituel betydning, 
idet de er fundet i brandgrave, som det også er tilfældet ved Brøndbylund 3, og i 
huskontekster, hvor fordelingen af rodknoldene leder tanken i retning af et ritual 
(Jensen et al 2010). Spørgsmålet er, om rodknoldene i brandgravene skal ses som en 
form for gravgave, måske mad, eller om de er kommet tilfældigt med på ligbålet i 
forbindelse med brændslet eller har været på stedet og er tilfældigt brændt sammen 
med ligbålet? Dette spørgsmål er næsten umuligt at svare på, da alle tre tilfælde kan 
resultere i forkullede og bevarede rodknolde, men det er ikke usandsynligt, at der er 
tale om en form for madoffer, da rodknolde fra knoldet draphavre er fundet sammen 
med kornkerner i to brandgave fra Kildehuse II på Fyn (Jensen et al 2010; Runge 
2010), og da rodknolde fra knoldet draphavre tilsyneladende indgår i rituel 
sammenhæng både i forbindelse med brandgrave i store dele af Nordeuropa og i 
huskontekster (Artelius 1999; Jensen et al 2010). 

Frøene fra ukrudtsplanterne er til gengæld sandsynligvis et tilfældigt indslag i 
prøverne uden en egentlig forbindelse til selve ligbrændingen ud over, at de kan have 
været en del af ligbålet. 

Særligt i JP 2 og i mindre grad i JP 3 blev der fundet små klumper af opvarmet, 
deformeret organisk materiale (tabel 2). Disse klumper er så deformerede af varmen, 
at det ikke er muligt at afgøre, om der er tale om forkullet plantemateriale eller 
andet organisk materiale, som f.eks. rester af gravgaver eller den afdøde. 

 

Figur 1. Forkullede frø 
og rodknolde i de to 
brandpletter. Der er 
beregnet tre 
rodknoldsfragmenter 
til én hel rodknold 
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Hus 14 fra ældre romersk jernalder 
Hus 14 fra Brøndbylund 3 er et treskibet hus med seks sæt tagbærende stolper (figur 
2). Huset er 14C-dateret til 1925-1835 +/-30 BP på byg-kerner fra tre forskellige 
stolpehuller og tilhører dermed ældre romersk jernalder. 

Overordnet set er makrofossilprøverne i huset domineret af korn samt frø fra 
diverse ukrudtsplanter, mens frø fra olieplanterne almindelig hør (Linum 
usitatissimum) og sæddodder (Camelina sativa) kun udgør en mindre andel (figur 3; 
tabel 2). Blandt de dyrkede arter er byg (Hordeum vulgare) den dominerende sort, 
nogenlunde ligeligt fordelt mellem muligt nøgen byg (Hordeum vulgare cf. var. 
nudum) og muligt avnklædt byg (Hordeum vulgare cf. var. vulgare) (figur 4-5; tabel 2). 
Dertil kommer en mindre andel hvede (Triticum sp.) i form af enkelte kerner fra både 
emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta)2 og 
brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp. aestivum/Triticum turgidum ssp. 
durum)3 (figur 4; tabel 2). Langt de fleste kornkerner er desværre så dårligt bevaret, 
at en forholdsvis høj andel ikke kan identificeres til sort. Ligeledes kan langt 
hovedparten af bygkernerne ikke identificeres til enten nøgen eller avnklædt byg på 
grund af den dårlige bevaring, og selv med de få, der muligvis kan tilskrives enten 
nøgen eller avnklædt byg, er bestemmelsen usikker (figur 5; tabel 2). Det er dermed 
ikke muligt at undersøge forholdet mellem de to bygsorter, da en sammenligning vil 
hvile på et alt for usikkert grundlag. Fra tidligere undersøgelser af makrofossiler ser 
det dog ud til, at avnklædt byg generelt begynder at dominere over nøgen byg 
allerede fra yngre bronzealder på Sjælland (Henriksen 2003; Jensen & Andreasen 
2011). 

 
 
 

 
2 Der skelnes i denne rapport ikke mellem emmer og spelt. Ud fra kernerne alene er det 
meget vanskeligt at skelne disse to sorter fra hinanden, da der er et betydeligt overlap i de to 
sorters mål (højde, bredde, længde) (Jacomet et al. 2006) 
3 Kerner fra brødhvede og durumhvede kan ikke adskilles. Kun ved hjælp af aksled kan en 
adskillelse af de to undersorter lade sig gøre. Indtil for nyligt blev det formodet, at kun 
brødhvede blev dyrket i Norden i forhistorisk tid, da durumhvede er en mere sydlig kornsort 
(Cappers & Neef 2012). Nu er der imidlertid identificeret aksled fra durumhvede i neolitisk 
kontekst i Danmark (Kirleis & Fischer 2014; Andreasen 2017) 

 

Figur 2. Hus 14 fra ældre romersk jernalder. Tallene med rødt er A-numre, 
som kan genfindes i tabel 2 
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     De øvrige dyrkede sorter på lokaliteten hør, sæddodder, emmer/spelt og 
brødhvede/durumhvede forekommer alle i ældre romersk jernalder. Særligt de 
olieholdige planter er forholdsvist almindeligt dyrket, mens dyrkningen af hvede 
tilsyneladende kun spiller en mindre rolle i agerbruget i perioden (Jensen & 
Andreasen 2011, Robinson 1994, Robinson et al 2009). 
 
 
 
 

 
 

 

Figur 3. Forholdet 
mellem korn, oliefrø 
og frø i hus 14. I 
udregningen af 
antal kornkerner er 
der regnet med fire 
kornfragmenter til 
én hel kornkerne 

Figur 4. Forholdet 
mellem de forskellige 
afgrøder i hus 14. I 
udregningen af antal 
kornkerner er der 
regnet med fire 
kornfragmenter til én 
hel kornkerne 
 

 

 

Figur 5. Forholdet 
mellem bygsorterne 
i hus 14 
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Ses der på fordelingen af makrofossilerne i huset, kan der ses flere forskellige 
tendenser. Den vestlige del af huset er domineret af korn, hvoraf en stor del kan 
identificeres som byg, mens hvede kun udgør en mindre andel (figur 6-7). Frøene fra 
olieplanterne findes hovedsageligt i husets midterdel, idet tredje stolpesæt fra vest 
har en forholdsvis stor andel af frø fra hør og sæddodder (figur 6-7). Den østlige del 
af huset er domineret af frø fra såkaldte ukrudtsplanter – dog er makrofossilerne fra 
det sydøstligste stolpehul domineret af kornkerner (figur 6). Ukrudtsfrøene har en 
interessant fordeling, idet de både længst mod vest og øst er en næsten lige blanding 
af frø fra såkaldte typiske markukrudtsarter som f.eks. hvidmelet gåsefod 

Figur 6. Fordelingen af kornkerner (gul), oliefrø (blå) og ukrudtsfrø (grøn) 
i hus 14 fra ældre romersk jernalder. I udregningen af antal kornkerner er 
der regnet med fire kornfragmenter til én hel kornkerne 

Figur 7. Fordelingen af ikke nærmere bestemte kornkerner (gul), byg 
(rød), hvede (blå), hør (lilla) og sæddodder (sort) i hus 14 fra ældre 
romersk jernalder. I udregningen af antal kornkerner er der regnet med 
fire kornfragmenter til én hel kornkerne 
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(Chenopodium album), snerle-pileurt (Fallopia convolvulus) og bleg/fersken-pileurt 
(Persicaria lapathifolia/maculosa) og sandsynlige vådbundsarter i form af frø fra 
forskellige arter af star (Carex sp.)(figur 8). I resten af huset er der en generel 
dominans af frø fra markukrudtsarter, dog er tendensen bygget på et forholdsvist 
lavt antal makrofossiler, hvilket giver et statistisk usikkert tolkningsgrundlag (figur 8; 
tabel 2). I de fleste af prøverne fra hele huset er der desuden en kategori, der er 
betegnet ”Blandet”. Dette skyldes som regel, at frøene ikke har kunnet bestemmes til 
underart, eller at arten kan have flere forskellige voksesteder.  

Der kan være forskellige årsager til, at frøene findes i makrofossilprøverne. I 
forhold til frøene fra typiske markukrudtsplanter, så er det oplagt, at disse planter 
har vokset sammen med kornet på marken og dermed er indhøstet sammen med 
kornet. I forbindelse med diverse kornrensningsprocesser (figur 9) bliver frøene og 
andet affald fjernet fra kornkernerne inden madlavningen. Det formodes dog ud fra 
etnoarkæologiske studier, at de sidste frø først fjernes ved den sidste håndrensning 
af kornet umiddelbart før selve madlavningen, hvilket betyder, at nogle frø bliver 
oplagret sammen med kornkernerne, og at de efter rensningen eventuelt bliver 
kastet i ildstedet (Hillman 1984). Der skal dog gøres opmærksom på, at de fleste af de 
typiske markukrudtsarter også er almindeligt forekommende på ruderater, og 
dermed kan være kommet tilfældigt ind i huset. På grund af den forholdsmæssigt 
store andel af disse frø er det dog ikke så sandsynligt. Frøene fra mulige 
vådbundsplanter kan være endt i huset af flere forskellige årsager. Først og fremmest 
er det muligt, at de afspejler våde forhold på den dyrkede mark / dele af den dyrkede 
mark og dermed er høstet og bragt ind i huset sammen med kornet og det andet 
ukrudt. En anden mulighed er, at de kan afspejle en eng-flora, der kan være kommet 
ind i huset enten i form af hø eller dyre-ekskrementer, hvor dyret har græsset i et 
vådbundsområde med star. I den forbindelse bør det lave antal frø fra græs-familien 
(Poaceae) dog bemærkes (tabel 2), idet græs ofte vil udgøre en forholdsvis stor andel 
af hø og dyregræsning, hvilket gør hø/græsning mindre sandsynlig. 

Figur 8. Fordelingen af ukrudtsfrø fordelt på økologi. 
Markukrudt/ruderat (gul), sandsynlig vådbund (blå) og blandet 
(grøn) 
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Makrofossilernes fordeling i hus 14 antyder forskellige funktionsområder i huset i 
forhold til plantehåndteringen og -udnyttelsen. Umiddelbart ser det ud til, at de 
dyrkede arter i form af byg, hvede, hør og sæddodder hovedsageligt findes i den 
vestlige del af huset. Dog findes der også en del kornkerner i det sydøstligste hjørne. 
Der ser dermed ud til, at håndteringen af de dyrkede afgrøder hovedsageligt er sket i 
husets vestlige halvdel. Hvis det formodes, at den vestlige halvdel er beboelsesdelen 
med ildsted, giver dette god mening, da det i givet fald vil være her, at madlavningen 
er foregået. Fra andre lokaliteter fra ældre jernalder vides det, at der omkring 
ildstedet i nogle tilfælde fandtes små lagre af afgrøder, der blev brugt i madlavningen 
(f.eks. Hatt 1935, Rasmussen 1968).  

Hvis det formodes, at frøene i prøverne fortrinsvis stammer fra markukrudt, så er 
det sandsynligt, at frøene i den vestlige del af hus 14 afspejler et eller flere trin i 
håndteringen af afgrøderne. En del af frøene kan stamme fra den sidste 
håndrensning af afgrøderne inden madlavningen, som er blevet i denne del af huset, 
enten fordi dette affald blev gemt, eller fordi disse frø blev kastet i ilden og dermed 
blev forkullet og bevaret. En anden mulighed er, som nævnt, at frøene endnu ikke er 
fjernet fra afgrøderne, men oplagret sammen med dem inden den sidste 
håndrensning i forbindelse med madlavningen. Det samme kan være tilfældet med 
prøven fra det sydøstligste stolpehul. Den store andel af frø i de fleste af prøverne fra 
husets østlige del kan afspejle oplagret kornrensningsaffald, der kan være gemt for at 
blive brugt som dyrefoder, brændsel, nødkost osv. Alternativt kan der være tale om 
rester efter tærskeaffald, der er blevet brugt som strøelse. Hvis dette skulle være 
tilfældet, ville man dog umiddelbart forvente, at der også skulle indgå strå, avnbaser, 
aksled m.m. i prøverne. Manglen på disse dele kan dog også skyldes selve 
forkulningsprocessen, hvor strå, avnbaser, aksled m.m. nemmere bliver til aske og 
forsvinder end frø og kornkerner (Boardman & Jones 1990). Det er også muligt, at 

Figur 9. Diverse agerbrugs-og kornrensningsprocesser (Renfrew & Bahn 1994, s. 235) 
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frøene afspejler en stald i den østlige del af huset, og at de kan være en blanding af 
strøelse og dyrefoder. Tolkningen som stald er også oplagt, hvis det formodes, at 
nogle af frøene stammer fra enten hø eller dyre-ekskrementer. 

Opsamling 
Brandpletterne fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder fra Brøndbylund 3 
giver muligvis et indblik i ritualerne omkring ligbrændingen i perioden, idet det ser ud 
til, at rodknolde kan være medgivet som gravgaver. Der kan være tale om en form for 
madoffer, da rodknolde fra både knoldet draphavre og almindelig vorterod er 
spiselige. Alternativt er det blevet foreslået, at rodknolde fra knoldet draphavre kan 
ses som et symbol på regeneration, genfødsel og fertilitet samt som en forfader til 
dyrket korn, da selve planten minder meget om en kornplante, og at den dermed er 
en form for hellig plante (Artelius 1999). En anden mulighed er, at knoldet draphavre 
måske kan ses som en form for lykkebringende plante a la firkløveren, da der også 
findes en variant af draphavren uden knolde (almindelig draphavre), hvis dele over 
jorden ikke kan skelnes fra knoldet draphavre. Dermed kan man først vide, om man 
er heldig og har fundet den plante med de spiselige rodknolde, når planten trækkes 
op af jorden (Jensen et al 2010). 

Prøverne fra hus 14 fra ældre romersk jernalder viser, at afgrøderne på lokaliteten 
passer fint ind i det billede, der kendes fra andre lokaliteter fra perioden. Desværre 
er de fleste af kornkernerne så dårligt bevaret, at lokaliteten ikke kan indgå i 
diskussionen om vigtigheden af henholdsvis nøgen og avnklædt byg i yngre 
bronzealder og ældre jernalder i de forskellige områder i Danmark. Til gengæld giver 
makrofossilerne fra Brøndbylund 3 et indblik i en meget varieret planteøkonomi, 
hvor mange forskellige afgrøder i form af byg (sandsynligvis både nøgen og avnklædt) 
samt muligvis i mindre mængder hør, sæddodder og hvede (både emmer/spelt og 
brødhvede/durumhvede) blev dyrket. Dette er også det typiske billede for ældre 
jernalder i Danmark, hvor der bliver satset på en lang række afgrøder i agerbruget 
(Jensen & Andreasen 2011). 

Fordelingen af makrofossilerne i huset er med til at give et indblik i, hvordan huset 
har været indrettet, og i hvilke dele forskellige elementer af plantehåndteringen har 
fundet sted. Umiddelbart ser det ud til, at der har været oplagret afgrøder i den 
vestlige halvdel af huset samt i nærheden af den sydøstligste stolpe. Det er 
sandsynligvis også i den vestlige halvdel, at den sidste håndrensning af afgrøderne i 
forbindelse med madlavningen har fundet sted. Til gengæld er det lidt mere usikkert, 
om der er tale om oplagret kornrensningsaffald, strøelse og/eller spor efter stald, der 
findes i husets østlige del. 

Samlet giver prøverne fra Brøndbylund 3 dermed et spændende indblik i ritualer i 
forbindelse med ligbrænding i yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder samt i 
økonomien, indretningen af huset og plantehåndteringen i ældre romersk jernalder. 
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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) 
Triticum aestivum spp. aestivum/Triticum turgidum ssp. durum L. 
Brødhvede/Durumhvede 
Triticum turgidum spp. dicoccum/ Triticum aestivum ssp. spelta L. Emmer/Spelt 

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 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) 
Fumaria officinalis L. Læge-Jordrøg. 10-30 cm høj (10-40 cm). 300-1600 frø pr. plante. 
Blomstrer maj-august. Sommerannuel, kan dog klare sig i milde vintre. Ret almindelig 
som ukrudt i forårssåede afgrøder, især i vårsæd på gode kalkholdige jorder. 
Agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993) 
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 
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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) 
Solanum nigrum L. Sort natskygge. 15-50 cm. Blomstrer juni-oktober. Bær mat sort 
eller grønt, saftigt. Agerjord, haver, ruderater (Hansen 1993) 
Thlaspi arvense L. Almindelig pengeurt. 15-40 cm høj. Blomstrer maj-juni. Agerjord, 
ruderater (Hansen 1993) 
Veronica hederifolia L. Vedbend-ærenpris. 10-30 cm høj. Blomstrer april-maj. 
Agerjorde, haver (Hansen 1993) 

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

Planter identificeret til slægt eller familie 
Asteraceae Kurvblomstfamilien 
Avena sp. Havre 
Carex sp. Star  
Cerealia Korn 
Chenopodium sp. Gåsefod 
Fabaceae Ærteblomstfamilien 
Galeopsis sp. Hanekro 
Galium sp. Snerre 
Poaceae Græsfamilien 
Polygonaceae Pileurt-familien 
Ranunculus sp. Ranunkel 
Rumex sp. Skræppe 
Scleranthus sp. Knavel 
Solanum sp. Natskygge 
Trifolium sp. Kløver 
 

Litteraturliste 
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Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Kongelige Danske 
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PRØVE-
NR. 

EGNET TIL  
MAKROFOSSIL 

ANALYSE 

EGNET TIL  
VEDANALYSE 

EGNET TIL  
C14 

DATERING 
KORN FRØ TRÆ 

BEMÆRKNINGER VEDR.  
KURSORISK GENNEMSYN 

2 Evt. Ja Evt. 0 15-20* xxxx 
*Rodknolde. Brændte 

knoglefragmenter 

3 Evt. Nej Evt. 0 10-20* xxx 

*Rodknolde, bl.a. fra 
Arrhenatherum elatius var. 

bulbosum (knoldet 
draphavre). Få brændte 

knoglefragmenter 

11 Nej Nej Evt. 0 0 xxx 
Mange brændte 

knoglefragmenter 

16 Nej Nej Nej 0 0 x Få brændte knoglefragmenter 

17 Nej Nej Nej 0 0 1 stk.   

21 Nej Nej Nej 0 0 x   

22 Nej Nej Nej 0 1 3 stk. Få brændte knoglefragmenter 

29 Nej Ja Evt. 0 0 xxxx 

Mange sort- eller 
hvidbrændte 

knoglefragmenter. Slagge fra 
organisk materiale 

30 Nej Ja Evt. 0 0 xxxx Forkullet muse-ekskrement 

31 Nej Nej Nej 0 0 1 stk.   

32 Nej Nej Ja 1 0 xx 
Kvist. Få brændte 
knoglefragmenter 

33 Nej Nej Nej 0 0 3 stk.   

34 Nej Nej Ja 1 0 xxx Byg 

35 Nej Nej Evt. 0 0 xxx   

36 Nej Nej Ja 1 0 xxx cf. Hvede 

37 Nej Nej Ja 3 0 xxx Byg 

38 Nej Nej Ja 2 0 x 
Byg. Få brændte 

knoglefragmenter 

39 Nej Nej Ja 1 0 x Byg 

40 Nej Nej Ja 1 0 xx Byg 

41 Nej Nej Ja 1 0 xx Byg 

42 Nej Nej Nej 0 0 1 stk.   

43 Nej Nej Ja 1 0 xxx Byg 

44 Nej Nej Ja 1 0 xx byg 

45 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

46 Nej Nej Nej 0 0 x   

47 Nej Nej Nej 0 0 1 stk.   

48 Nej Nej Nej 0 0 x Få brændte knoglefragmenter 

51 Evt. Ja Ja 30-50 <30 xxxx Byg. Cf. Hvede 

52 Nej Ja Ja 3-5 0 xxxx 

Byg. Materialet kommer fra 
den vedhæftede pose, mens 
der intet fandtes i kaffefiltret 

53 Evt. Ja Ja 5-20 <10 xxxx Byg. Fallopia convolvulus 

54 Nej Nej Ja 12 0 xx Byg. Avnklædt byg 

55 Evt. Nej Ja 10-15 0 xx Byg 

56 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

57 Nej Ja Evt. 0 3 xxxx Linum usitatissimum (hør) 

59 Evt. Ja Ja 10-15 <20 xxx 
Byg. Linum usitatissimum 
(hør). Fallopia convolvulus 
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61 Nej Ja Ja 2-3 <5 xxxx 
Byg. Fallopia convolvulus. 

Asteraceae 

62 Nej Nej Evt. 1 0 xx Byg 

63 Nej Ja Ja 3-5 <10 xxxx Byg. Veronica hederifolia 

66 Evt. Ja Ja 10-25 <20 xxxx 

Byg. Korn dårligt bevaret. 
Fallopia convolvulus. Carex 

sp. 

67 Evt. Ja Ja 15-25 <10 xxxx 

Byg. Korn dårligt bevaret. 
Persicaria 

lapathifolia/maculosa 

68 Nej Nej Nej 0 0 2 stk.   

69 Nej Nej Ja 1 0 1 stk. Byg 

70 Nej Nej Nej 0 0 x   

71 Nej Nej Nej 0 0 1 stk.   

72 Nej Nej Ja 1 2 xx Byg. Fallopia convolvulus 

73 Nej Nej Nej 0 0 x   

74 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

75 Nej Nej Evt. 0 1 xx cf. Rodknold 

76 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

77 Nej Nej Nej 0 0 x   

78 Nej Nej Nej 0 0 x   

79 Nej Nej Nej 0 0 0   

80 Nej Nej Nej 0 0 0   

81 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

84 Nej Ja Evt. Få fragmenter 0 xxxx   

86 Nej Ja Ja 3-10 <10 xxxx Byg 

89 Nej Ja Evt. 1 fragment* 0 xxxx *Ikke nok til 14C 

90 Nej Nej Evt. 1 fragment* < xx *Ikke nok til 14C. Solanum sp. 

92 Nej Ja Ja 6-20 Få* xxxx 

Byg. *1 rodknold fra 
Arrhenatherum elatius var. 

bulbosum (knoldet 
draphavre) 

93 Nej Ja Evt. 0 <5 xxxx Polygonum aviculare 

95 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

96 Nej Nej Evt. 0 0 xxx   

99 Nej Nej Evt. 0 0 xxx   

100               

101 Nej Nej Nej 0 0 2 stk.   

102 Nej Nej Nej 0 0 1 stk.   

103 Nej Nej Nej 0 0 x   

104 Nej Nej Nej 0 0 1 stk.   

105 Nej Nej Nej 0 0 1 stk.   

106 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

107 Nej Nej Ja 1 + 1 fragment 0 xx   

108 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

109 Nej Nej Nej 0 0 x   

110 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

111 Nej Nej Nej 0 0 x   

112 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

113 Nej Nej Nej 0 0 1 stk.   

114 Nej Nej Nej 0 0 1 stk.   
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115 Nej Nej Evt. 1* 0 x *Ikke nok til 14C 

116 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

117 Nej Nej Nej 0 1 2 stk.   

118 Nej Nej Evt. 2 fragmenter* 0 xx *Ikke nok til 14C 

119 Nej Nej Nej 0 0 x   

120 Nej Nej Nej 1 fragment* 0 x *Ikke nok til 14C 

121 Nej Nej Nej 0 0 2 stk.   

122 Nej Nej Nej 0 0 x   

123 Nej Nej Nej 1* 0 x *Ikke nok til 14C 

124 Nej Nej Nej 0 0 3 stk.   

125 Nej Nej Ja 2 fragmenter 0 xx   

126 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

127 Nej Ja Ja Få fragmenter 0 xxxx   

128 Nej Nej Ja 1 0 xxx Byg 

129 Nej Nej Ja 1 + 3 fragmenter 0 xx   

130 Nej Nej Nej 0 1 2 stk. Fallopia convolvulus 

131 Nej Nej Ja 1 0 xx 
Byg. Få brændte 

knoglefragmenter 

132 Nej Nej Ja Få fragmenter 0 xx   

134 Nej Ja Ja 1 + få fragmenter 0 xxxx Byg 

135 Nej Ja Ja 2 <10 xxx 

Byg. Persicaria 
lapathifolia/maculosa. 
Polygonum aviculare 

137 Nej Nej Ja Få fragmenter <10 xxx Chenopodium sp. 

138 Nej Nej Ja 1-2 fragmenter* <5 xx *Ikke nok til 14C 

139 Nej Nej Evt. 1 fragment* 1 xx 

*Ikke nok til 14C. Corylus 
avellana (hasselnød) 

skalsfragment 

140 Nej Nej Nej 0 0 2 stk.   

141 Nej Nej Ja 1 0 1 stk. Byg 

142 Nej Nej Nej 0 0 x   

143 Nej Nej Ja 2 0 xx Byg 

144 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

145 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

146 Nej Nej Evt. 0 0 xx   

147 Nej Nej Nej 0 0 1 stk.   

148 Nej Nej Nej 0 0 3 stk.   

149 Nej Nej Ja 1 1 xx Byg 

150 Nej Nej Nej 0 0 1 stk.   

151 Nej Ja Ja 3-5 0 xxxx 
Byg. Slagge fra organisk 

materiale 

152 Nej Nej Nej 0 1 2 stk.   

153 Nej Nej Nej 1 fragment* 0 1 stk. *Ikke nok til 14C 

190 Nej Nej Nej 0 0 x   

 

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn af prøverne fra TAK 1506, Brøndbylund 3. Med rødt er 

markeret afvigelser i forhold til den oprindelige tilsendte JP-liste. Trækul er subjektivt vurderet med 1-5 Xér. 
X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget trækul 
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JP-nr. 2 3 51 52 53 54 55 56 57 59 61 62 63 66 67 JP-nr. 

A-nr. 83 82 653 654 654 630 650 652 648 649 647 646 645 643 644 A-nr. 

        
Spand 

1 
Spand 

2                       

Færdig prøve (ml) 80 5 100 30 120 5 5 10 10 20 20 5 25 60 25 Færdig prøve (ml) 
Oprindelig jordprøve 

(liter)                               
Oprindelig 

jordprøve (liter) 
                                  

Cerealia indet     4 2 2         2 1   1 4 5 
Korn 

ubestemmeligt 

Cerealia indet 
(fragment)     53   56 21 27 12 4 62 4 3 27 28 11 

Korn 
ubestemmeligt 

(fragment) 

Avena sp.           1 1                 Havre 
Hordeum vulgare cf. 

var. nudum     4   4 1 1               5 Nøgen byg 
Hordeum vulgare cf. 

var. vulgare     3   7 3 1     7           Avnklædt byg 

Hordeum vulgare     27 2 17 9 11       1 1 6 4 11 Byg 
Triticum 

aestivum/durum     2             2           
Brødhvede/durum

hvede 
Triticum 

dicoccon/spelta     5                       2 Emmer/spelt 

Triticum sp.       1           2           Hvede 
                                  

Camelina sativa     2             9 1     7   Sæddodder 

Linum usitatissimum     1   3 1     4 15 1   2 1   Almindelig hør 
Linum usitatissimum 

fragment                     2   3     
Almindelig hør 

fragment 
                                  

Asteraceae                     1         Kurvblomstfamilie 

Carex sp.     12   8       2 1     2 32 4 Star 

Caryophyllaceae         1               5 2   Nellikefamilien 

Chenopodium album     2               1     5   Hvidmelet gåsefod 

Chenopodium sp.     4             1 1   1 25   Gåsefod 

Fabaceae                   1           Ærteblomstfamilie 

Fallopia convolvulus     1   4       1 3 3   3 1   Snerle-pileurt 

Fumaria officinalis     1                       1 Lægejordrøg 

Galeopsis sp.                         1     Hanekro 

Galium sp.   1     1       1   3   2 1   Snerre 
Persicaria 

lapathifolia/maculosa         3           2       2 
Bleg/Fersken-

pileurt 

Plantago lanceolata 1                       1 1   Lancet-vejbred 

Poaceae         2                   1 Græsfamilien 

Polygonum aviculare         2                     Vejpileurt 

Polygonaceae           1                   Pileurt-familien 

Ranunculus sp.                         1   1 Ranunkel 

Rumex acetosella 1       1                     Rødknæ 

Rumex sp.   1                           Skræppe 

Scleranthus sp.         1               1 1   Knavel 

Solanum nigrum                         1     Sort natskygge 

Solanum sp.     1                         Natskygge 

Thlaspi arvense                         1     
Almindelig 
pengeurt 

Trifolium sp.                           2   Kløver 



  

18 
 

JP-nr. 2 3 51 52 53 54 55 56 57 59 61 62 63 66 67 JP-nr. 

A-nr. 83 82 653 654 654 630 650 652 648 649 647 646 645 643 644 A-nr. 

Veronica hederifolia                         1     Vedbendærenpris 
                                  

Indet 5 3 1   5   3   1 4 2   5 25 1 Ubestemmelig 
                                  

Arrhenatherum elatius 
var. bulbosum 

rodknold   1                           
Rodknold fra 

knoldet draphavre 

Rodknolde 28 45                           Rodknolde 

Rodfragmenter 6 13                           Rodfragmenter 

Stængelfragment 20 25                           Stængelfragment 

Opvarmet, deformeret 
organisk materiale 71 7 25   2 5 18   8 80     14 40   

Opvarmet, 
deformeret 

organisk materiale 

Trækul (X-XXXXX) xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xx xx xxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx Trækul (X-XXXXX) 

Bemærkninger 

En del 
brændte 

knoglefrag
menter. 

Slagge kun 
udsorteret 
fra >2 mm-
fraktionen 

En del 
brændte 

knoglefrag
menter. 

Slagge kun 
udsorteret 
fra >2 mm-
fraktionen                           Bemærkninger 

  Tabel 2. Resultatet af den arkæobotaniske analyse af A82, A83 og hus 14 fra TAK 1506, Brøndbylund 3. Trækul      
   er subjektivt vurderet med 1-5 Xér. X=meget lidt trækul og XXXXX=rigtig meget trækul
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