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TAK 1886, Hyldager Bakker (FHM 

4296/3013) 

Arkæobotanisk analyse af prøver fra en hustomt fra yngre 

romersk jernalder 
 

Mads Bakken Thastrup, cand.mag. 

 

Indledning 
I 2019 foretog Kroppedal Museum en arkæologisk undersøgelse ved arkæolog Nikolaj Wiuff 

Kristensen og museumstekniker Kenneth Paulmann mellem Taastrup og Albertslund (TAK 

1886)1 i Kongsholmparken. Her blev der udgravet bebyggelsesspor fra bronze- og 

jernalderen. I forbindelse med udgravningerne blev der udtaget en række floteringsprøver til 

makrofossilanalyse. 

 

 
Figur 1. Stjernen markerer udgravningens placering 

 
1 TAK 1886, Hyldager Bakker, Tåstrup Nykirke Sogn, Smørum herred, tidligere København amt Sted- 
og lok.nr.: 020205-55. UTM: 709536.387071969/6172566.98401801 zone 32 
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Prøvebehandling 
Efter endt udgravning blev jordprøverne 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, som til sidst flyder 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 kan ses i tabel 1. 

Gennemsynet blev foretaget af Ph.d. Neeke Hammers på Afdeling for Konservering og 

Naturvidenskab, Moesgaard Museum. 

Der kursoriske gennemsyn viste, at der var forkullede kornkerner og/eller frø i syv af de i 

alt otte gennemsete prøver.  

Af forkullede korn blev der identificeret byg (Hordeum vulgare), mulig byg (cf. Hordeum 

vulgare), mulig avnklædt byg (Hordeum vulgare cf. var. vulgare), mulig emmer (Triticum cf. 

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

turgidum ssp. durum), mulig hvede (cf. Triticum sp.) og havre (Avena sp.).  

Af andre muligt dyrkede arter blev der fundet almindelig hør (Linum usitatissimum).  

Trækulsmængden i prøverne varierede fra lav til middel.  

På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev det besluttet at foretage en arkæobotanisk 

analyse af prøverne fra K1. Formålet med analysen er: at få et indblik i planteøkonomien i 

huset, at belyse mulige forskelle i forholdet mellem de dyrkede afgrøder, at give endnu et 

aspekt til jernalderens agerbrug i Østsjælland samt at se efter mulige funktionsområder i 

forbindelse med plantehåndteringen i huset. 

 

Arkæobotanisk analyse 
De analyserede prøver er udtaget af et treskibet langhus, som formentligt har bestået af fem 

sæt tagstolper (figur 2). En stolpe er fjernet af yngre anlæg, mens en anden ikke kunne 

erkendes i en ældre grube. Der er analyseret i alt syv prøver fra K1.  

 

 
Figur 2. K1. Tagstolper er markeret med sort 
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Langhuset er dateret vha. tre 14C-dateringer som har givet en datering på 130 – 350 e.Kr. 

(95,4% sandsynlighed)(figur 3). 

 

 
Figur 3. Resultaterne af 14C-dateringerne 

 

Prøverne bestod hovedsageligt af korn (ca. 97 %), mens de resterende ca. 3 % bestod af frø 

(figur 4). Af kornsorterne var byg (Hordeum vulgare) den dominerende sort, mens 

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

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

havre (Avena sp.) ser ud til at have haft en mindre rolle (figur 5). Det var dog ikke muligt at 

fastslå med sikkerhed, om kernen fra havre var fra dyrket havre eller ukrudtsarten flyvehavre. 

Den eneste mulighed for sikkert at kende forskel mellem de to sorter er på avnerne, og de 

var ikke bevarede.  

 

 
Figur 4. Fordelingen af korn og frø i prøverne fra K1 
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Figur 5. Fordelingen af kornsorter i prøverne fra K1 

 

Af frø blev erkendt hør (Linum usitatissimum), sæddodder (Camelina sativa) og ærteblomst-

familien (Fabaceae). Alle tre arter optræder kun med enkelte frø, og derfor er det svært at 

drage nogle sikre konklusioner om deres betydningen på lokaliteten, men både hør og 

sæddodder har været udnyttet i forhistorisk tid. Hør er både blevet dyrket pga. frøets høje 

olieindhold, som er blevet brug i forbindelse med madlavningen samt muligheden for at 

omdanne stænglerne til tøj. Sæddodder optræder ofte som ukrudt på hørmarkerne, men er 

ligeledes blevet dyrket eller indsamlet pga. det høje olieindhold i frøet (Jensen & Andreasen 

2011). 

 

 

 
Figur 6. Fordelingen af korn og frø i K1. Gult er korn. Grønt er frø. Størrelsen af cirklerne 

indikerer mængden af makrofossiler. Jo større cirkler, jo flere makrofossiler er der i prøven 

 

Langt de flest makrofossiler er fundet i husets øst ende (figur 6), hvilket kan tyde på, at det 

er her, man har opbevaret afgrøderne. Manglen på frø fra ukrudtsplanter er meget 

ualmindelig og antyder, at der er tale om rensede afgrøder. Dog indeholder selv rensede 
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afgrøder sædvanligvis en lille del ukrudtsfrø. Det kunne tyde på, at markerne har være meget 

rene og frie for ukrudtsplanter.  

 

Afslutning 
Den arkæobotaniske analyse har givet et indblik i lokalitetens agerbrug og 

agerbrugshåndtering på lokaliteten. Af korn har byg været den dominerende sort, men der 

er ligeledes blevet dyrket emmer/spelt, brødhvede/durumhvede og formentligt også havre. 

Der er ligeledes sandsynligvis blevet dyrket hør og muligvis også sæddodder på lokaliteten. 

Frø fra både hør og sæddodder har en højt olieindhold og er derfor velegnede at bruge til i 

forbindelse med madlavning. Hørstængler kan desuden bruges fremstilling af tekstiler. Det 

ser ligeledes ud til, at man har opbevaret de rensede afgrøder i husets øst-ende. Det er dog 

meget usandvanligt med så ukrudtsfrie prøver. 

Byg er den mest dominerende kornsort i denne periode af forhistorien, og derfor er det 

ikke overraskende at se, at prøverne fra Hyldager Bakker er dominerede af byg. De 

olieholdige planter er forholdsvis almindeligt dyrkede i perioden, og derfor det ikke 

usædvanlig at de findes på lokaliteterne fra perioden. Hvedesorterne har formentligt kun 

spillet en mindre rolle i periodens agerbrug, og samme mønster ser vi på Hyldager Bakker 

(Jensen & Andreasen 2011; Robinson et. al. 2009). 

 

Planter fundet i prøverne 

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 & Stenberg 2005) 

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

Triticum aestivum ssp. aestivum L. Brødhvede. Triticum turgidum ssp. dicoccon L. Emmer. 

Triticum aestivum ssp. spelta L. Spelt. Triticum turgidum ssp. Durum. Højde 90-120 cm. 

(Hansen 1993) 

Identificerede planter 
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) 

Planter identificeret til slægt eller familie 
Avena sp. Havre 

Fabaceae Ærteblomstfamilien. 
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 EGNET TIL  ANTAL   

JP-NR 
MAKROFOSSIL 

ANALYSE? VEDANALYSE? 

14C-
DATERING KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

1 Nej Nej Ja 3+f 0 X 
Hus 1. Byg, del af kornkerner og 

fragmenter dårligt bevaret 

2 Nej Nej Nej 0 0 X Hus 1. Uforkullede frø 

3 Nej Nej Evt 3+f* 0 X 
Hus 1. Byg *dårligt bevarede 

kornkerner 

4 Evt Nej Ja 20-30 0 XX 
Hus 1. Byg, brød-/durumhvede - 
flere kornkerner dårligt bevaret 

5 Evt Nej Ja 15-20 0 XXX 
Hus 1. Byg, cf. emmer, uforkullede 

frø, recente rødder 

6 Ja Nej Ja ca. 50+f ca. 5 XXX 
Hus 1. Byg, cf. hvede, Linum 

usitatissimum, recente rødder 

7 Ja Nej Ja 
ca. 40-
50+f 1-3 XXX 

Hus 1. Byg, cf. avnklædt byg - del 
af kornkerner dårligt bevaret. 

Linum usitatissimum 

8 Nej Nej Ja 
3+ca. 
10f* 0 XX 

Brønd. Byg, cf. byg, havre *mest 
små kornkerner. 

Knoglefragmenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 1. Resultatet af det kursoriske gennemsyn. Cf. angiver sandsynlig artsbestemmelse. 

Trækulsmængden opgives som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med det største 

indhold af trækul 
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JP-nr. 1 2 3 4 5 6 7 JP-nr. 

A-nr. 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1019 A-nr. 

Floteret (ml) 22 11 11 14 29 19 13 Floteret (ml) 

                  

Avena sp.         1     Havre 

Cerealia indet 1   1 7 2 15 18 Korn 

Cerealia indet 
(fragment) 10   5 47 34 94 53 Korn (fragment) 

cf. Cerealia indet 
(fragment)   1           

Muligt korn 
(fragment) 

Hordeum vulgare 3   2 17 7 43 28 Byg 

Triticum aestivum 
ssp. 
aestivum/Triticum 
turgidum ssp. durum       1     1 

Brødhvede/ 
durumhvede 

Triticum turgidum 
ssp. 
dicoccon/Triticum 
aestivum ssp. spelta         1 2 2 Emmer/spelt 

                  

Camelina sativa             1 Sæddodder 

Fabaceae       1       Ærteblomst-familien 

Linum usitatissimum           4 1 Hør 

                  

Corylus avellana 
(fragment)       1       

Hasselnød 
(fragment) 

Indet           1   Ubestemmelig 

                  

Trækul X X X XX XX XX X   

 

 

 

 

 

  

Tabel 2. Resultatet af den arkæobotanisk analyse af prøverne fra K1. Fælles for 

samtlige prøver var, at de hovedsageligt bestod af småsten. Trækulsmængden 

opgives som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med det største indhold af 

trækul. Cf. angiver sandsynlig artsbestemmelse. 
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