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Indledning 
I forbindelse med etableringen af et større boligkvarter i Billund syd udførte arkæologer ved 
Sydvestjyske Museer i 2016 en arkæologisk undersøgelse af lokaliteten SJM 179, 
Ankelbovej etape III, som udgør et areal på sydsiden af den nyetablerede Møllevej.1 
Udgravningen afdækkede 33.354 m2. Som del af etaperne I og II blev tidligere afdækket 
50.510 m2. Dengang blev der udgravet 60 konstruktioner inkl. 19 hustomter. 
Ved undersøgelsen af den tredje etape på lokaliteten fremkom der afdækket fire hustomter 
i form af en forsænkning fra tidligt senneolitikum I (K108), et toskibet langhus fra 
senneolitikum/ældre bronzealder I (K106), et treskibet bulvægshus med afrundede gavle 
fra ældre bronzealder II-III (K101), et treskibet væggrøftshus fra ynge bronzealder (K102), et 
fragmentarisk hegnsforløb (K103) og ca. fem anlægskoncentrationer, der kan tolkes som 
aktivitetsområder (se figur 1). Dateringerne er baseret på hustypologi og fundmateriale 
(Poulsen 2018). Der er også udtaget prøverne til 14C-datering; resultaterne af disse 
dateringer var ikke tilgængelig, da denne rapport blev skrevet. 
Som del af forundersøgelsen er der udtaget flere jordprøver, som blev floteret ved 
Sydvestjyske Museer og bagefter kursorisk gennemset og vurderet i forhold til 14C-datering 
og arkæobotanisk analyse ved Moesgaard Museum. I forbindelse med det kursorisk 
gennemsyn blev der fundet forkullede kerner af byg og emmer/spelthvede, ukrudt, 
mineralsk slagge og enkelte forkullede stængler (Bakken Thastrup & Koster Larsen 2018). 
Til trækulsanalyse er udvalgt seks prøver, som var dateret i forvejen pga. hustypologi og 
fundmateriale. Respektive prøver er udtaget fra anlæg, som repræsenterer langhuse, 
kogestensgruber og en grube dateret til senneolitikum/ældre bronzealder I, yngre 
bronzealder V-VI og yngre bronzealder (se tabel 1). Figurerne 2-4 viser prøvernes kontekst. 
Formålet med trækulsanalysen har været at belyse ressourceudnyttelsen til byggetømmer 
og brændsel. 
  

 
1 Sted- og lokalitetsnr.: 190601-112, Grene sogn, Slavs herred, Ribe amt. Koordinater: 
506497/6174737.  
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Figur 1. SJM 179, Ankelbovej etape III, østlige feltdel, oversigt af konstruktioner. 
Illustration: M.E. Poulsen 2018. 
 
Tabel 1. SJM 179, Ankelbovej etape III, kontekstinformation om de seks analyserede trækulsprøver.  
SN= senneolitkum, ÆBA= ældre bronzealder, YBA= yngre bronzealder. 

Prøve-
nr. 

A-nr. K.-nr. Anlæg 
Arkæologisk 

datering 

401 4378 102 Tagstolpehul i treskibet væggrøftshus YBA V-VI 

428 4242   Grube m. YBA-keramik i nordøstlige feltdel.  YBA 

431 4807 106 Tagstolpehul i toskibet langhus SN/ÆBA I 

432 4808 106 Tagstolpehul i toskibet langhus SN/ÆBA I 

434 4795 106 Kogestensgrube i østenden af toskibet 
langhus, nedre trækulslag 

SN/ÆBA I 

444 4336 106 
Kogestensgrube i nordvestdelen af K106, 

nedre trækulslag SN/ÆBA I 
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Figur 2. SJM 179, Ankelbovej etape III, K106, et toskibet langhus fra senneolitikum/ældre bronzealder I.  
Rød: kogegruber. Vinrød: affalds- eller funktionsgruber. Illustration: M.E. Poulsen, numre tilføjet. 
 

 
Figur 3. SJM 179, Ankelbovej etape III, K102, et treskibet væggrøftshus fra yngre bronzealder.  
Rød: kogegruberester. Vinrød: en grube, der sandsynligvis er gravet efter husets nedrivning.  
Illustration: M.E. Poulsen, numre tilføjet. 
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Figur 4. SJM 179, Ankelbovej etape III, K101, et treskibet væggrøftshus med afrundede gavle fra  
ældre bronzealder II-III (til højre). P248 kommer fra en grube med yngre bronzealder-keramik på  
ca. 7 meter afstand af huset.  
Sort: stolper. Rød: kogegruberester. Vinrød: affaldsgruber. Illustration: M.E. Poulsen, numre tilføjet. 

 

Metode 
Der er udvalgt 30 trækulstykker fra hver prøve til vedanalyse. For at kunne foretage en så 
repræsentativ udtagning som muligt er prøven gennemset og vurderet, og der er udvalgt 
trækulstykker af forskellig størrelse. I forbindelse med vedanalysen blev trækulstykker brudt 
i tværsnit, radialt snit og tangentielt snit, og art blev identificeret under anvendelse af 
stereolup og mikroskop med op til 500 X forstørrelse. Schweingruber (1990) blev anvendt 
som identifikationsnøgle. 
Som led i undersøgelsen er træstykkerne for hvert analyseret fragment vurderet ud fra 
årringenes krumning og årringsbredde i trækulsfragmenterne (f.eks. kvist, yngre gren eller 
ældre stamme). Bedømmelsen er subjektiv. Fragmenter fra ældre grene eller yngre 
stammer kan for eksempel være indre dele af ældre stammer. 
 

Resultater 
Prøverne indeholdt mellem 100 og flere tusinder af trækulsstykker, med en max. størrelse 
op til 2,5 cm (se tabel 2). Alle prøver indeholdt recent rodmateriale. Trækullet var temmelig 
godt bevaret. 
  

P428 
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Tabel 2. SJM 179, Ankelbovej etape III, prøvebeskrivelser. Alle prøver indeholdt recent rodmateriale. 

Prøve-nr. Beskrivelse 

401 Prøven indeholder flere tusinde af trækulsfragmenter, max. størrelse ca. 2,5 cm. En 
del af de større fragmenter viser radiale revner.  

428 Prøven indeholder flere hundrede af trækulsfragmenter, max. størrelse ca. 1,5 cm. 
431 Prøven indeholder ca. 100 stykker trækul, max. størrelse 0,75 cm. 
432 Prøven indeholder ca. 100 stykker trækul, max. størrelse 1,25 cm. 
434 Prøven indeholder ca. 150 stykker trækul, max. størrelse 1,5 cm. 

444 
Prøven indeholder flere tusinde af trækulsfragmenter (ca. 1,1 liter), max. størrelse 
ca. 6 cm. 

 

I alt er der analyseret 180 stykker trækul. De taksonomiske bestemmelser fremgår af figur 5. 
Bilag 1 giver resultaterne pr. prøve og pr. art. Der er bestemt seks forskellige træer og/eller 
buske: eg og mulig eg (Quercus sp. og cf. Quercus sp., 73 + 2%, el og mulig el (Alnus sp. og cf. 
Alnus sp., 18 + 1%), hassel (Corylus sp., 3%) og birk (Betula sp., 1%), pil (Salix sp., 1%) og 
muligvis stenfrugtfamilien (cf. Prunus sp., 1%). I bilag 2 findes en beskrivelse af de forskellige 
arter (efter Hartvig 2015, Jørgensen et al. 2005 og Møller 2015). Eg er tydeligt dominerende 
og findes i alle prøver. El findes i tre prøver, mens de andre arter findes kun i en enkelt prøve. 
De fleste prøver indehold trærester af ældre grene/yngre stammer og stammetræ (se figur 
6). En undtagelse er P434, som indeholdt en del fragmenter af kvister og grene. 
 

 

Figur 5. SJM 179, Ankelbovej etape III, trækulsbestemmelser. SN= senneolitkum,  
ÆBA= ældre bronzealder, YBA= yngre bronzealder. 
 



   

7 
 

 

Figur 6. SJM 179, Ankelbovej etape III, bestemmelser af trædele. K=kvist, YG=yngre gren,  
ÆG=ældre gren, g=gren, ÆG/YS=ældre gren/yngre stamme, YS=yngre stamme, S=stamme,  
ÆS=ældre tamme, U=ukendt. SN= senneolitkum, ÆBA= ældre bronzealder, YBA= yngre bronzealder. 
 

Trækulsprøverne 431 og 432 kommer fra tagstolpehuller fra et langhus (K106) fra 
senneolitikum/ældre bronzealder I. Hvis man antager, at den dominerende art i en prøve 
repræsenterer stolpen, ville resultaterne tyde på brug af en yngre stamme af el (P431) og en 
yngre stamme af eg (P432) (men se diskussionen). Begge prøver indeholder dog begge 
slægter og P432 indeholder også enkelt trækulsfragment af en tredje slægt, muligvis 
stenfrugtfamilien. 
P434 og P444 kommer fra de nedre trækulslag af kogestensgruber i huset. P434 indeholder 
primært eg og mulig eg (63 + 10%, ældre gren/yngre stamme og kviste), og desuden hassel 
(20%, grene) og el (7%, ældre gren/yngre stamme). Eg har en høj brændværdi, hassels 
brændværdi er en lidt mindre, mens el har den laveste brændværdi af de tre taksa. Elletræ 
brænder ikke desto mindre godt, når det er tørret (Risør 1966; Taylor 1981). P444 indeholder 
kun trækul som sandsynligvis er en stamme af eg. 
P401 kommer fra en tagstolpehul fra et treskibet hus (K102) fra yngre bronzealder V-VI og 
indeholder primært forkullet stammetræ af eg. Antagende at trækullet repræsenter en 
stolpe, kommer udvælg af træet overens med udvælg til i det mindste en af stolperne, som 
er brugt i hus K106. 
P428 kommer fra en grube med yngre bronzealder-keramik. De bestemte trækulsfragmenter 
er primært af stammetræ af eg (93%) og desuden er der fundet birk og pil (n=1+1, fragmenter 
af gren/stamme). 
 

Diskussion 
Vedanalysen af trækul fra SJM 179, Ankelbovej etape III, omhandler seks trækulsprøver fra 
kogestensgruber dateret til senneolitikum/ældre bronzealder I, tagstolpehuller dateret til 
senneolitikum/ældre bronzealder I og den yngre bronzealder V-VI og en grube dateret til den 
yngre bronzealder. De bestemte stykker trækul er primært fra eg og mulig eg, muligvis pga. 
selektiv brug af eg, og desuden fra el og mulig el, hassel birk, pil og muligvis stenfrugtfamilien. 
Da kun en del af trækulsfragmenterne fra alle prøver er bestemt, kan det ikke afvises, at 
videre analyser vil resultere i bestemmelse af nye arter, især i de prøver, som viser en relativ 
stor artsdiversitet (P428, P432 og P434). De identificerede slægter tyder på blandet 
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løvskovvegetation. De fleste slægter kan have været del af (forskellige typer af) 
egeskovsvegetation. Eg er i Danmark repræsenteret af to arter: stilkeg (Quercus robur) og 
vintereg (Quercus petraea). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Begge er 
lyskrævende træer, som kan vokse på næsten alle jordbundstyper; dog kræver vintereg en 
veldrænet bund. Tilstedeværelsen af birk og pil, som er fundet i trækullet af Ankelbovej, kan 
tyde på næringsfattig bund, og kombinationen af eg og birk kan godt have vokset på mager, 
sur bund. Tilstedeværelsen af hassel tyder dog på mulig tilstedeværelse af mere næringsrig 
jord (Friis Møller 2010). El, birk og pil kan muligvis, men ikke nødvendigvis, tyde på mere 
fugtig bund. 
Til stolperne er der brugt i hvert fald eg (n=2, senneolitikum/ældre bronzealder I og yngre 
bronzealder V-VI). Eg er meget egnet som bygningstømmer (Harris et al. 2003). I et tredje 
tagstolpehul (senneolitikum/ældre bronzealder) er der primært fundet trækul af el (N=25), 
men stolpehullet indeholder også trækulsfragmenter af eg (N=4) og et fragment af en tredje 
art. Anvendelsen af el som tagstolpehul er dog ikke sandsynlig, fordi el ikke er særligt 
velegnet som bygningstømmer. Fremtidige analyse af trækul fra flere stolpehuller fra 
lokaliteten kan give videre oplysninger om træforbrug til stolperne, og om hvis man har brugt 
kun eg eller også andre taksa. 
Til brænde i den ene kogestensgrube dateret i senneolitikum/ældre bronzealder I er der 
brugt en blanding af arter og trædele (kviste, gren og stamme) og i den anden grube muligvis 
kun stammetræ af eg. Tilstedeværelsen af flere taksa og blandingen af både kviste, grene og 
stammetræ kan mulig forklares ved brug af det træ, som var til rådighed i området, mens 
bruget af kun eg kan repræsentere mere selektivt træforbrug. Gruben med keramik dateret 
i yngre bronzealder indeholder også primært eg, som tyder på selektivt træforbrug, måske 
som brændsel. 
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Bilag 1 
SIM 179, Ankelbovej etape III, bestemmelser af art og trædele pr. prøve. K=kvist, YG=yngre gren,  
ÆG=ældre gren, g=gren, ÆG/YS=ældre gren/yngre stamme, YS=yngre stamme, S=stamme,  
ÆS=ældre tamme, U=ukendt. 
 

401              

Takson K YG ÆG G G/YS ÆG/YS ÆG/S YS S ÆS B U 
I 

alt 
Alnus sp., el                         0 
Cf. Alnus sp., mulig el                           
Betula sp., birk                           
Corylus sp., hassel                         0 
cf. Prunus sp., mulig 
stenfrugtfamilie 

                        0 

Quercus sp., eg           1   8 20     1 30 
Cf. Quercus sp., mulig eg                         0 
Salix sp., pil                           
Ubestemt, løvtræ                         0 
I alt 0 0 0 0   1   8 20     1 30 

              

428              

Takson K YG ÆG G G/YS ÆG/YS ÆG/S YS S ÆS B U 
I 

alt 
Alnus sp., el                         0 
Cf. Alnus sp., mulig el                         0 
Betula sp., birk           1             1 
Corylus sp., hassel                         0 
cf. Prunus sp., mulig 
stenfrugtfamilie 

                        0 

Quercus sp., eg   1   1   3   8 13     2 28 
Cf. Quercus sp., mulig eg                         0 
Salix sp., pil         1               1 
Ubestemt, løvtræ                         0 
I alt 0 1 0 1 1 4   8 13     2 30 

              

431              

Takson K YG ÆG G G/YS ÆG/YS ÆG/S YS S ÆS B U 
I 

alt 
Alnus sp., el           22   3         25 
Cf. Alnus sp., mulig el           1             1 
Betula sp., birk                         0 
Corylus sp., hassel                         0 
cf. Prunus sp., mulig 
stenfrugtfamilie                         0 

Quercus sp., eg           1   1       2 4 
Cf. Quercus sp., mulig eg                         0 
Salix sp., pil                         0 
Ubestemt, løvtræ                         0 
I alt 0 0 0 0   24   4 0     2 30 
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432              

Takson K YG ÆG G G/YS ÆG/YS ÆG/S YS S ÆS B U 
I 

alt 
Alnus sp., el       1   3           1 5 
Cf. Alnus sp., mulig el                         0 
Betula sp., birk                         0 
Corylus sp., hassel                         0 
cf. Prunus sp., mulig 
stenfrugtfamilie           1             1 

Quercus sp., eg           4 3 6 5     3 21 
Cf. Quercus sp., mulig eg                         0 
Salix sp., pil                         0 
Ubestemt, løvtræ                     1 2 3 
I alt 0 0 0 1   8 3 6 5 0 1 6 30 

              
434              

Takson K YG ÆG G G/YS ÆG/YS ÆG/S YS S ÆS B U I 
alt 

Alnus sp., el     1     1             2 
Cf. Alnus sp., mulig el                         0 
Betula sp., birk                         0 
Corylus sp., hassel   2   4                 6 
cf. Prunus sp., mulig 
stenfrugtfamilie 

                        0 

Quercus sp., eg 2     1   8   7 1       19 
Cf. Quercus sp., mulig eg 2                   1   3 
Salix sp., pil                         0 
Ubestemt, løvtræ                         0 
I alt 4 2 1 5   9   7 1   1 0 30 

              

444              

Takson K YG ÆG G G/YS ÆG/YS ÆG/S YS S ÆS B U I 
alt 

Alnus sp., el                         0 
Cf. Alnus sp., mulig el                         0 
Betula sp., birk                         0 
Corylus sp., hassel                         0 
cf. Prunus sp., mulig 
stenfrugtfamilie 

                        0 

Quercus sp., eg           8   6 14 2     30 
Cf. Quercus sp., mulig eg                         0 
Salix sp., pil                         0 
Ubestemt, løvtræ                         0 
I alt 0 0 0 0   8   6 14 2   0 30 
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Bilag 2 
SIM 179, Ankelbovej etape III, beskrivelse af de taksa, som er fundet i trækulsassemblage. 
 
-Birk er i Danmark repræsenteret af tre arter: vortebirk (Betula pendula), dunbirk (Betula pubescens) 
og dværgbirk (Betula nana). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Birk er 
lyskrævende pionertræer, som kan vokse på mange forskellige jordbundstyper. Vortebirk vokser på 
tør bund, mens dun-birken trives på fugtig morbund, og på våd og sur tørvebund. 
-Eg er et meget almindeligt træ i Nordvesteuropa og er i Danmark repræsenteret af to arter: stilkeg 
(Quercus robur) og vintereg (Quercus petraea). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. 
Begge er lyskrævende træer, som kan vokse på næsten alle jordbundstyper; dog kræver vintereg en 
veldrænet bund (Jørgensen et al. 2005). 
-El er i Danmark repræsenteret af to arter: rødel (Alnus glutinosa) og gråel (Alnus incana). Arterne 
kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Rødel vokser på fugtig bund, ofte uden indblanding af 
andre træarter, mens gråel vokser på den tørre, magre bund (Risør 1966). 
-Hassel (Corylus avellana) trives på såvel tør som fugtig muldbund, og findes i skovbryn og som 
underskov i ege- og askeskov. 
-Pil er i Danmark repræsenteret af forskellige arter, bl.a. øret pil (Salix aurita), gråpil (Salix cinerea) 
og seljepil (Salix caprea). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Alle arter er 
lyskrævende pionerplanter. De fleste arter vokser på våd bund, men seljepil vokser på højbund. Øret 
pil er almindelig op våde, sure bund, som vokser i randen af moser, langs grøfter af næringsrige søer 
og i klit- og hedekær (almindelig i Vestdanmark). Gråpil trives i frodige vådområder og høj vandstand, 
som vokser fx i rørsumpe, ved gamle tørvegrave og ved opgivne enge. Seljepil er en meget 
lyskrævende pioner, som trives på næringsrig, gerne leret muldbund og er almindelig i skovbryn og 
på rydninger (almindelig på Øerne og i Østjylland). 
-Stenfrugtfamilien er i forhistorie i Danmark repræsenteret af almindelig hæg eller slåen. Arterne kan 
vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Almindelig hæg er en skyggetålende busk eller lilletræ, som 
vokser bedst på næringsrig, let fugtig jordbund. Artet danner underskov i især aske-, elle og egeskov 
på næringsrig bund. Slåen er en lyskrævende busk, som trives bedst på kalkrig, ikke for næringsrig 
bund, fx i skovbryn og hegn og på kystskrænter. 
 

 


