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Indledning
I anledning af undersøgelsen af området Bjertrup Østergård FU udgravede Museum
Skanderborg to brandpletter/brandgrave, A1333 og A1334. Fra A1333 blev der udtaget en
prøve fra brandpletten (x123) og selve graven (x124). Fra A1334 blev der ligeledes udtaget
to prøver, begge fra brandpletten (x125 og x126). Formålet med denne vedanalyse er at
undersøge hvilke træarter og hvilke typer brændsel, der har været anvendt i ligbålene på
Bjertrup Østergård FU.

Metode
Forud for vedanalysen er jordprøverne floteret på Afdeling for Konservering og
Naturvidenskab, Moesgaard Museum. Efterfølgende er der, som en del af trækulsanalysen,
udvalgt og identificeret op til 30 stykker trækul fra hver prøve. I forsøget på at tilstræbe en
så repræsentativ udtagning som muligt, er trækulsprøven indledningsvist vurderet og
beskrevet (se tabel 1). Herefter er der udvalgt en repræsentativ fordeling af trækulsstykker
af forskellig størrelse og form. Så vidt muligt er udvalgt trækulsstykker uden friske brudflader.
I forbindelse med vedanalysen er stykkerne identificeret under anvendelse af stereolup og
mikroskop med op til 500 X forstørrelse og ved brug af Schweingruber (1990) som
identifikationsnøgle.
Som led i undersøgelsen er stykkernes placering i det enkelte træ forsøgt vurderet ud fra
årringenes krumning og årringsbredde (f.eks. kvist, yngre gren eller ældre stamme).
Bedømmelsen er subjektiv, og når der er tale om meget små stykker trækul, kan det være
umuligt at skelne mellem stamme- og grenved, hvorfor en stor andel af trækulsstykkerne er
beskrevet som stamme-/grenved.
Ydermere er der udtaget egnet materiale til tre 14C-dateringer af trækul og et forkullet agern
fra A1333. Dateringsresultaterne foreligger ikke i skrivende stund.

Resultater
Prøverne bestod af ca. 20-50 små til meget små stykker trækul med en diameter på 3-5 mm
(se tabel 1) samt recent rodmateriale. I x126 fremstod trækullet flaget, hvilket er et
almindeligt træk for eg (Quercus sp.). I x123 er der desuden fundet et forkullet, umodent
agern med cupula (kop). I x125 er der fundet et lille ubestemmeligt kernefragment. I x126 er
der foruden trækul fundet en forkullet rodknold af knoldet draphavre (Arrhenatherum elatius
var. bulbosum). Fundet af knoldet draphavre fra brandpletter er interessant. Rodknolde af
knoldet draphavre er nemlig tidligere fundet i makrofossilmateriale fra brandgrave især fra
Jernalderen på bl.a. Fyn og i stolpehuller fra indgangsstolper i husfund fra Fyn og Østjylland
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(Jensen et al. 2010). Rodknolde af knoldet draphavre har tydeligvis haft en særlig, og muligvis
rituel, funktion. Fund af rodknolde af knoldet draphavre er også kendt i brandgrave fra et
område dækkende Polen til Holland (Jensen 2010).
Med forbehold for, at det umodne agern har lagt på jorden og ikke været friskt høstet inden
forkulningen, giver fundet af et umodent agern en relativ sæsonbestemmelse af
brandritualet, der må have fundet sted i den tidligste del af sommerhalvåret.
I prøverne er der fundet fem, muligvis seks, forskellige arter af løvtræ: eg (N=66), hassel
(N=23), løn (N=2), stenfrugt (N=2), lind (N=1) og muligvis el (N=1). Derudover er der fundet
to stykker el/hassel, to stykker mulig lind, et stykke trækul, der ikke kunne bestemmes
nærmere og ni forkullede barkfragmenter, hvoraf et kan identificeres til mulig lindebark,
mens de øvrige otte ikke kan artsbestemmes.
X-nr.

A-nr.

Prøvebeskrivelse

x123

A1333

Prøven består af ca. 30 små (<5mm) stykker trækul, et forkullet,
umodent agern, flere recente rødder og trækulsstøv.

x124

A1333

Prøven består af ca. 20 små (<4mm) stykker trækul, mange recente
rødder og trækulsstøv.

x125

A1334

Prøven består af ca. 50 små (<4mm) stykker trækul, ét muligt forkullet
kernefragment, mange recente rødder og trækulsstøv.

x126

A1334

Prøven består af ca. 50 små (<4mm) stykker trækul, en forkullet
rodknold af knoldet draphavre, mange recente rødder og trækulsstøv.
Trækullet fremstår flaget.

Tabel 1. Prøvebeskrivelse for prøverne x123-x126.

Acer sp., løn

Corylus sp., hassel

Prunus sp., Stenfrugt

Quercus sp., eg

Tilia sp., lind

Cf. Tilia sp., mulig lind

Cf. Tilia sp. bark., mulig lindebark

Indet. løvtræ, ubestemmeligt

Bark, ubestemmeligt

Trækul, ubestemmeligt

SUM

Min. antal arter pr. prøve

A-nr.

Alnus sp./Corylus sp., el/hassel

Cf. Alnus sp., mulig el

X-nr.
x123

A1333

1

11

2

11

1

-

-

2

1

1

-

-

30

5

A1333

1

7

-

4

-

1

-

-

-

-

7

-

20

3

A1334

-

3

-

24

-

1

-

-

-

-

1

1

30

2

A1334

-

2

-

27

-

-

1

-

-

-

-

-

30

3

Antal stykker i alt:

2

23

2

66

1

2

1

2

1

1

8

1

110

Antal prøver hvori art forekommer:

2

4

1

4

1

2

1

1

1

1

2

1

x124
x125
x126

Tabel 2. Fordeling af sorter i de fire prøver, x123-x126.
Artsfordelingen i de forskellige prøver viser, at den primære anvendte type brændsel var eg
med et mindre islæt af hassel. Foruden x123 fremstår prøverne meget ensartede, hvad angår
arter, dog er der i x124 fundet en større andel barkstykker, hvilket antyder, at den anvendte
type brændsel ikke var afbarket. I x123 er der fundet den største artsdiversitet, hvilket
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omfatter enkelte stykker af både lind, kernefrugt og løn. Disse træarter kan repræsentere
brændsel, men det er også muligt, at disse enkelte stykker er forkullede fragmenter af
egentlige genstande og gravgods, der er kommet med på bålet.
Eg er med sin tætte vedstruktur og forholdsvis høje brændværdi (Risør 1966) en træart, der
ofte anvendes som brændsel. Hassel er også egnet som brænde og særligt til optænding, da
hasseltræet har en mindre tæthed og derfor brænder hurtigere end eg (Ibid.).
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Træarter fundet i prøverne
Acer platanoides, løn
Lyskrævende træ. Lønnen vokser på de bedre jordbundstyper og klarer sig nogenlunde i
konkurrencen med andre træarter. Sår sig let. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og
har en alsidig anvendelse i husholdningen og landbruget. Løv og kviste anvendes til foder.
Alnus sp., el
Rød-el, Alnus glutinosa og grå-el, Alnus incana, kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden.
Lyskrævende træer. Rød-el vokser på fugtig bund, ofte uden indblanding af andre træarter,
mens grå-el vokser på den tørre, magre bund, og som med tiden bukker under for andre
træarter, der vokser frem under dem. Sår sig let, og rød-ellen formerer sig gerne med
stubskud og grå-ellen med rodskud. Typiske pionertræer. Væksten er hurtig. Veddet er tæt
og har en alsidig anvendelse i husholdningen og landbruget. Løv og kviste anvendes til foder.
Corylus avellana, hassel
Lyskrævende busk, som dog også vokser i blanding med andre træarter og senere som
underetage under de mindst skyggegivende af disse. Klarer sig ikke på mager bund. Sår sig
let og formerer sig gerne med stubskud. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har en
alsidig anvendelse i husholdningen og landbruget. Nødderne er vigtige i husholdningen. Løv
og kviste anvendes til foder.
Prunus sp., almindelig hæg, kirsebær og slåen
Almindelig hæg, P. Padus, kirsebær, Prunus avium og slåen, P. spinosa, kan vedanatomisk
ikke skelnes fra hinanden. Lyskrævende buske og træer. Kirsebær og slåen vokser på de bedre
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jordbundstyper og hæg, hvor der er passende fugtighed til stede. Kirsebær og hæg klarer sig
nogenlunde i konkurrencen med andre lyskrævende træarter, medens slåen findes
fritstående eller i kanten af bevoksningerne. Sår sig let, hæg og slåen formerer sig også med
rodskud. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har en begrænset anvendelse i
husholdningen. Frugterne udnyttes mere eller mindre.
Quercus sp., eg
Sommer-eg, Quercus robur og Vinter-eg, Quercus petraea, kan vedanatomisk ikke skelnes fra
hinanden. Lyskrævende træer. Egen vokser på næsten alle jordbundstyper og de mindste
krav til jordbunden stiller vinter-egen. De klarer sig nogenlunde i konkurrencen med andre
lyskrævende træarter. Sår sig let. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig
anvendelse i husholdningen og landbruget. Den unge bark er eftertragtet til garvning og
oldenproduktionen er vigtig for svineavlen. Løv og kviste kan anvendes til foder.
Tilia cordata, lind
Skyggetålende og skyggegivende træ. Vokser bedst på vandholdig, stærkt leret jordbund. Sår
sig vanskeligt, men genvækst finder gerne sted fra stubbe og væltede stammer med nogen
rodforbindelse. Væksten kan være hurtig. Veddet er let og anvendes til træskærerarbejder
o. l. i husholdningen. Rester af små stammer findes ofte, antagelig stammer, der er afbarkede
med henblik på bastproduktion. Løv og kviste anvendes til foder.

4

5

