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Figur 1. SJM 711, Erisvænget. Spredningskort over Erisvænget-udgravningen med de analyserede
kogestensgruber (markeret med rød og angivet prøvenummer).
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Indledning
Forud for byggemodning af et 9,6 ha stort areal ved Sønderris, Nordvest for Esbjerg,
forestod Sydvestjyske Museer i 2017-2018 udgravningen af forskellige konstruktioner,
gruber og et aktivitetsområde, der overordnet er dateret til tragtbægerkultur, ældre og
yngre bronzealder samt tidlig førromersk jernalder.
På baggrund af tilstedeværelsen af korn og større mængder trækul i floteringsprøverne er
et antal prøver fra særlige kontekster blevet udvalgt til vedanalyse og i enkelte tilfælde også
makrofossilanalyse.
Der er i alt analyseret trækul fra 11 gruber og dertil makrofossiler (korn og frø) fra to af
disse gruber. Seks prøver relaterer sig til huskonstruktioner, imens de øvrige synes at ligge
frit udenfor huse (se figur 1, figur 2).
P87-88, samt P91-92 er udtaget i fire kogegruber i hus 9, som er et firstolpeanlæg,
bestående af fire ensartede stolper. Indenfor rammerne af dette hus er 14 kogestensgruber
(se figur 2), og der er altså udtaget og analyseret prøver fra fire af de 14 gruber.
Trækul fra P88 daterer anlægget til ældre bronzealder, ca. 1250-1100 BC (se tabel 1).
P78 og P79 er udtaget i kogegruber beliggende i hus 10, der er et treskibet langhus (se figur
2). Trækul fra disse to prøver daterer gruberne og formentlig også huset til en lidt yngre
periode i bronzealderen, 900-800BC (se tabel 1).
Ud over disse prøver relateret til huse er der udtaget prøver fra yderligere fem
kogestensgruber: P89, P90, P93, P15 og P66, hvor P89 og P15 daterer sig til yngre
bronzealder og P93 ligefrem til tidlig førromersk jernalder (se tabel 1). P90 skiller sig ud ved
datering i tragtbægerkultur (se tabel 1). P66 er ikke 14C-dateret, men arkæologisk dateret til
yngre bronzealder – relateret til K13.

Figur 2. Hus 9, P83-88 + P91-92 (fra ca. 1250-1100 BC) og Hus 10, P76-81 (fra 900-800BC).
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Metode
Prøverne er udtaget og floteret ved Sydvestjyske Museer og efterfølgende analyseret på
Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum af cand.mag. Jannie
Koster Larsen.
Vedanalysen indbefatter undersøgelse og identifikation af 30 trækulstykker fra hver prøve til
analyse, og medmindre andet er angivet i prøvebeskrivelserne (se tabel 4), er hele prøven
gennemset og beskrevet i sin helhed forud for udvælgelsen af trækulsstykkerne.
Med det formål at foretage en så repræsentativ analyse som mulig, er der til identifikation
udvalgt trækulsstykker af forskellig størrelse og så vidt muligt trækulsstykker uden synligt
recente brudflader iblandt stykkerne, der er større end 2mm, og som repræsenterer de
identificerbare trækulsstørrelser i prøven.
I forbindelse med analysen er art blevet identificeret under anvendelse af stereolup og
mikroskop med op til 500 X forstørrelse. Til identificeringerne er Schweingruber (1990)
anvendt som identifikationsnøgle.
Analysen omfatter også en vurdering af hvilken trædel (f.eks. kvist, yngre gren eller ældre
stamme) det respektive trækulsstykke kommer fra. Denne vurdering er baseret på årringenes
krumning og årringsbredden i det enkelte fragment, hvorfor vurderingen udført på små
trækulsfragmenter er forbundet med stor usikkerhed.
Makrofossilanalysen indbefatter identifikation af samtlige makrofossiler i hver prøve. Til
identifikation er anvendt stereolup med op til 40 x forstørrelse.

Figur 3. SJM 711, Erisvænget. Stenforet grube, A649F, hvorfra P15 er udtaget (Foto af Tobis D. Torfing).
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For det samlede analyserede materiale fra Erisvænget er der tale om et godt, men ikke
kvantitativt statistisk egnet tolkningsgrundlag. Dermed sagt er det vigtigt at fremhæve
usikkerheden ved tolkningen af de forskellige træarters betydning i det enkelte anlæg, idet
flere trækulsstykker oprindeligt kan være fra den samme stamme og/eller gren, der blot er
fragmenteret mere end andre arter. Dertil er det muligt, at tilstedeværelsen af træart(er),
som kun forekommer i et beskedent antal og i et begrænset omfang kan repræsentere
indblanding eller forurening fra en omkringliggende aktivitet.

Resultater
Samtlige 11 prøver indeholder mere end 1000 stykker trækul, med en max. størrelse på op
til 2 cm (se tabel 2). Trækullet fremstod altovervejende godt bevaret, dvs. mestendels uden
hverken udfældning eller forslagring. I det følgende gennemgås resultater af de 11 prøver.
Firestolpebygningen K9, P87-P88 og P91-P92
I prøverne udtaget i kogestensgruberne i firestolpebygningen: P87-P88, P91-P92 er fundet
eg (Quercus sp.), birk (Betula sp.), el (Alnus sp.), poppel (Populus sp.) og løn (Acer sp.), dog
dominerer egetræsstokke med en begrænset diameter på 1-3cm (se tabel 3, tabel 5 og figur
5). Kun i P92 er der fundet flere stykker el end eg. Foruden eg, er birk også en gennemgående
træart i prøverne. Dog er der for birk ikke tale om stokke, men stamme-ved eller gren-ved.
På baggrund af sæsonindikationer på egetræsstokkene, har de været høstet i løbet af foråret.
Men da frisk egetræ ikke egner sig til brænde, er det ikke ensbetydende med, at aktiviteterne
knyttet gruberne skal henføres til samme periode. De store artsmæssige og
bevaringsmæssige ligheder gruberne imellem antyder, at gruberne i firstolpeanlægget har
været anvendt indenfor samme begrænsede tidsrum.
Grube med P66
P66 er udtaget i en arkæologisk dateret grube, der formodes at tilhøre yngre bronzealder.
P66 er både vedanalyseret og makrofossilanalyseret.
Analysen af trækullet i P66 viser, at gruben indeholder seks forskellige arter, her præsenteret
efter repræsentativitet: eg, ask (Fraxinus sp.), hedelyng (Calluna vulgaris), el, hassel (Corylus
sp.) og løn (Acer sp.). Eg og ask dominerer med hhv. ti (33,3%) og otte (26,7%) stykker, imens
der gælder en mere jævn fordeling af de øvrige arter (se tabel 3). I prøven forekommer træet
ydermere i mange forskellige former: kviste, men også ældre og yngre stamme-/grenved. På
flere af kvistene af el indikerer årringsvæksten, at træet er blevet høstet i foråret (se tabel 5).
Som supplement til vedanalysen er der også udført en makrofossilanalyse af P66 (se tabel 2).
Resultaterne af makrofossilanalysen viser en forekomst af både forkullede kerner, aksled og
avnbaser fra sorterne: spelt (Triticum aestivum ssp. spelta), mulig emmer (Triticum Cf.
turgidum ssp. dicoccum), brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp.
aestivum/turgidum ssp. durum) og nøgenbyg (Hordeum vulgare var. Nudum).
Den største andel af makrofossiler udgøres af uidentificerbare kornkernefragmenter
(Cerealia indet.) (N=99f), hernæst er der fundet flest hvedekerner (Triticum sp.) (N=23) og
kun få kerner af byg (Hordeum vulgare) (N=17), hvoraf tre er nøgenbyg. Blandt kernerne af
hvede kunne flertallet (N=11) ikke identificeres nærmere. Nogle (N=8) kunne dog
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identificeres til emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. dicoccum/aestivum ssp. spelta) og
brødhvede/durumhvede (N=4).
Foruden de dyrkede planter, er der også fundet en del frø af bl.a. hejre (Bromus sp.) og bleg/ferskenpileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa). Begge arter er almindeligt forekommende
på kornmarker, hvorfor de formentligt er blevet høstet sammen med de førnævnte dyrkede
sorter.
Kogestensgruber fra K10 med P78 og P79
Prøverne P78 og P79 er udtaget i to kogestensgruber i K10 (se figur 2).
I P78 er der, her præsenteret efter repræsentativitet, identificeret el, ask, kernefrugtfamilien
(Pomoideae) og birk. I P78 udgøres størstedelen af trækulsstykkerne af 5-10årige
stokke/grene med bark og hvor vårveddet akkurat er dannet. Stokkene har haft en diameter
på ca. 1 cm og er alle af ask (se tabel 3 og tabel 5).
I P79 er der, her præsenteret efter repræsentativitet, fundet ask, løn og el, altovervejende i
form af ældre stamme-/grenved (se tabel 3 og tabel 5).
Stenforet grube med P15
P15 stammer fra en stenforet grube (se figur 3). Stenene i gruben er tolket som ikkeildskørnede, hvilket adskiller P15 fra de øvrige kogestensgruber på lokaliteten. Dog er der
udenom stenene beskrevet en forekomst af rødbrændt ler, et trækulslag samt lidt brændt
knogle. P15 er både ved- og makrofossilanalyseret.
I P15 er der fundet fem forskellige løvtræarter, her præsenteret efter repræsentativitet: eg,
el, ask, birk og mulig lind (Cf. Tilia sp.) (se tabel 3 og figur 5). Eg, særligt 5-7årige kviste/grene
med en diameter på 1cm, dominerer, hvorimod de øvrige arter er mere sparsomt
repræsenteret (se tabel 5).
Som supplement til vedanalysen er der også udført en makrofossilanalyse af P15 (se tabel 2).
Resultaterne viser en forekomst af forkullede kerner samt en avnbase fra sorterne:
emmer/spelt, brødhvede/durumhvede og nøgenbyg.
Ligesom ved P66 gælder også her, at den største andel af makrofossiler tilhører gruppen af
uidentificerbare kornkernefragmenter (N=266f). Blandt de bestemmelige kerner tilhører 21
byg og fem nøgenbyg. Samlet set er der dog en lille overvægt af hvedekerner, der udgør syv
kerner af ubestemmelig hvede, 14 kerner af emmer/spelt og syv kerner af
brødhvede/durumhvede.
Foruden de dyrkede planter, er der også fundet en del frø af især bleg-/ferskenpileurt, men
også hejre forekommer i prøven. Også her tolkes forekomsten af frø, der er almindeligt
forekommende arter på kornmarker, som muligt høstet sammen med de førnævnte dyrkede
sorter og dermed ikke specifikt indsamlet.
Grube fra tragtbægerkultur med P90
P90 kommer fra den ældst daterede kogegrube på Erisvænget-lokaliteten. Kogegruben er
14
C-dateret til tragtbægerkultur (se tabel 1), og der er fundet trækul og
nøddeskalsfragmenter fra seks forskellige arter: eg, lind (Tilia sp.), ask, birk, pil (Salix sp.) og
hassel - sidstnævnte i form af to skalfragmenter (se tabel 3). 20% af de identificerede stykker
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udgøres ældre stamme-/grenved, og for det resterende er det ikke muligt at vurdere hvilken
del af træet, der har været anvendt (se tabel 5).
Kogestensgrube med P89
P89 er udtaget i en kogegrube syd for K10 (se figur 4) og er 14C-dateret til yngre bronzealder
(se tabel 1). I P89 er der fundet hassel, ask, eg, elm (Ulmus sp.) og birk (se tabel 3). Ca. 27%
af de identificerede stykker udgøres af ældre stammer og grene, og for det resterende er det
ikke muligt at estimere alderen på stamme-/grenveddet (se tabel 5).
Kogestensgrube med P93
P93 er udtaget i en grube umiddelbart vest for firstolpeanlægget, ca. 40 meter nordvest for
P89, og er 14C-dateret til yngre bronzealder (se tabel 1). I P93 er der fundet hassel, ask, el, løn
og mulig birk (Cf. Betula sp.). Også her udgøres en væsentlig del af de identificerede stykker
trækul (20%) af ældre stamme- eller grenved (af el) (se tabel 3 og tabel 5).

Figur 4. K10 med kogegruberne P78 og P79 (fra ca. 900-800BC), samt gruberne med P89 og P90. Andre
arter omfatter: Populus sp., Salix sp., Tilia sp., Calluna vulgaris, Pomoideae og Ulmus sp.

Diskussion
I alt er der artsbestemt 330 stykker trækul og der er identificeret 12 forskellige træarter, i
rækkefølge efter repræsentationsgraden (se tabel 3): eg (Quercus sp., 40,3%), el og mulig el
(Alnus sp., 16,7-17%), ask (Fraxinus sp., 15,2%), hassel (Corylus sp., 10,9%), birk og mulig birk
(Betula sp., 6,1-6,4%), løn (Acer sp., 4,5%), lind og mulig lind (Tilia sp., 1,2-2,1%), poppel
(Populus sp., 0,6%), kernefrugtfamilien (Pomoideae, 0,6%), hedelyng og mulig hedelyng
(Calluna vulgaris, 0,6-1,2%), elm (Ulmus sp., 0,6%) og pil (Salix sp., 0,3%). Ydermere er ét
trækulsstykke (0,3%) bestemt til el/birk (Alnus sp./Betula sp.).
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Fra kogegruberne, der ligger placeret inde i bygningerne K10 og K9, gælder en gennemsnitlig
artsdiversitet på tre arter pr. prøve, hvilket er en anelse færre arter end der er fundet i
kogegruberne i det fri (gennemsnitligt 5 arter pr. prøve) (se figur 5).

Figur 5. SJM 711, Erisvænget. Cirkeldiagrammer med artsfordelingen i de analyserede prøver. Alle
cirkler repræsenterer 30 identifikationer. Andre arter omfatter: Populus sp., Salix sp., Tilia sp., Calluna
vulgaris, Pomoideae og Ulmus sp.

Størstedelen af de identificerede trækulsstykker fra Erisvænget tilhører træ fra stammer
og/eller grene, der på grund af fragmentationsgraden ikke kan defineres nærmere (se tabel
5). I enkelte egetræsstykker er der observeret såkaldt tyller i porerne, der antyder, at der er
tale om kerneved; kerneved dannes efter forholdsvist få år og dette gælder både stamme og
grene. I prøverne fra Hus 9: P87-88 og P91-92, er der blandt stykkerne identificeret til eg
gennemgående fundet en stor andel af yngre grene og kviste. Fælles for disse stykker gælder,
at der er tale om 5-20årige stokke med en diameter på 1-3cm, og der er observeret bark på
flere stykker. En akkurat dannelse af vårved på flere af stykkerne, antyder et høsttidspunkt
for egestokkene i foråret.
Lignende observationer gælder trækulsstykkerne af eg i P15. Her er der dog tale om stokke
med en mindre gennemsnitlig diameter, Ø=1cm, og det sidst dannede ved, er vinterved.
Ganske anderledes gælder det for egestykkerne i P66, der alle er bestemt til ældre
stamme/grenved og P90, hvor flere af egestykkerne også er bestemt til ældre
stamme/grenved.
P79 indeholder som den eneste prøve altovervejende ældre stamme- eller grenved, hvilket
gælder alle de identificerede arter i prøven.
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I P15 og P92 er der observeret insekt-/ormegnav i flere af stykkerne identificeret til el. Dette
indikerer, at der er tale om træ, der har ligget på jorden en stund inden indsamling, altså
sandsynligvis sanket træ.
Afgrøder og ressourceudnyttelse
Sammenholdes resultaterne af makrofossilanalyserne af P66 og P15, gælder der for P15 et
fravær af avnbaser og aksled, der kan skyldes bevaringsmæssige forskelle, men også forskelle
i funktion. Umiddelbart ses de samme afgrøder: emmer/spelt, brødhvede/durumhvede og
nøgenbyg; alle arter er kendetegnende for det tidlige agerbrug i Danmark. Den høje
forekomst af kornfragmenter i P15 kan, med forbehold for det manglende statistiske
tolkningsgrundlag nævnt i metodeafsnittet, forsigtigt tolkes som indikationer på, at
materialet har været omlejret.
Foruden korndyrkning, har man også på Erisvænget udnyttet landskabets træressourcer.
Mest sandsynligt afspejler de forskellige arter prøverne træarter fra det omgivende landskab,
jf. princippet om ”Principle of Least Effort” (Shackleton & Prince 1992). De fundne træarter
antyder et gennemgående lysåbent landskab præget af mindre forandringer i
artssammensætningen gennem den tid, der har været aktivitet på stedet. I P90, dateret til
yngre stenalder (TRB), ses trækul, der vidner om vegetation af eg, lind, hassel, birk, ask og
pil, hvorimod der i de yngre bronzealdergruber ses trækul, der fortæller om et landskab, hvor
der har vokset eg, ask, birk, el, løn og lyng. Med forbehold for, at der kun er analyseret én
prøve fra yngre stenalder, og at det altid er problematisk at tolke på fraværet af arter, gælder
der for de to perioder nogle forskelle i artsrepræsentativiteten, der er værd at overveje som
en mulig spejling af vegetationens aktuelle sammensætning og altså et billede af de
tilgængelige ressourcer i hhv. yngre stenalder og bronzealder.
Nævneværdig er forekomsten af hedelyng, der udelukkende er fundet i P66. Hedelyngen
indikerer nemlig, at der samtidig med grubens anvendelse (der formodes at datere sig til
yngre bronzealder) har været lokale områder med lynghede, der kun består i det omfang at
heden plejes, f.eks. ved afbrænding eller intensiv græsning (Schmidt & Riis-Nielsen 2006-13).
Træarterne fundet i prøverne repræsenteres altovervejende af løvtræer, der foruden
egenskaber som brænde, også egner sig til løvfoder. Dette gælder især de yngre,
bladbærende grene og kviste, der på mange måder præger trækulsmaterialet fra
Erisvænget.
Blandt stamme- og gren-materialet af større dimensioner (dvs. ikke yngre grene) har
funktionen som brænde nok været det primære. Der er da også blandt dette materiale
gennemgående fundet arter med en høj til mellemhøj brændværdi. Især eg og ask har en
høj brændværdi (Mytting 2012:230ff), hvorimod arterne el og hassel er egnet brændsel,
grundet deres evne til at stødskyde og derved hurtigt producere større mængder
brændselsegnet træ.
Forekomsten af lyng i P66 antyder desuden, at man foruden vedbrændsel, muligvis også
har anvendt lyngkviste - enten til optænding eller lyngtørv til brændsel. Men rester af
naturlig vegetation og løvfoder kan ikke udelukkes.
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Form og type af bål/ild
Trækullet, der er blevet analyseret her, er fra kogegruber og tolkes derfor overordnet som
brændsel. Men med udgangspunkt i, at der for flere af de her beskrevne kogestensgruber, er
tale om træ/brændsel af en begrænset størrelse og dimension, antyder materialet et
landskab med meget unge træer eller, at der muligvis er tale om forskellige former for bål og
deraf også funktioner.
Umiddelbart er trækulsmaterialet fra Erisvænget i høj grad præget af træ med en meget
begrænset dimension (f.eks. kvistene og de tynde grene). Generelt set vil træ med en
begrænset dimension (f.eks. kviste og tynde grene) være velegnet til optænding, da ilden
hurtigt får fat, men samtidigt også hurtigt forkuller og brænder ud. Derfor vil kviste og grene
ikke umiddelbart være egnede, hvis målet med ildstedet er en længerevarende ild med en
høj varme. Derimod er grene med en begrænset diameter væsentligt lettere at håndtere og
høste end stammeved, der fordrer kløvning eller lign. inden det kan anvendes. Ikke desto
mindre ændrer dette ikke på, at brændet hurtigere vil forkulle og brænde ud.
Overføres denne hypotese på materiale fra Erisvænget er der altså tale om kogestensgruber
med forskellige funktioner, betinget af forudgående forskellige indsamling/høst aktiviteter.
Om kogegrubens funktion (typen af ild) blev tilpasset tilgængeligheden til materiale (stamme
eller grene) kan man ikke entydigt udlede af materialet. Dog er det påfaldende, at der i K10
netop ses to, formodet samtidige, forskellige typer af ildsteder: en hurtig ild med kortvarig
effekt dannet ved anvendelsen af primært stokke med en meget begrænset diameter (P78)
og en langsombrændende, måske ligefrem ulmende ild, dannet af (kløvet) ældre stamme/grenved (P79). Hvis gruberne har været anvendt samtidigt, kan denne forskel i
træmaterialet være med til at belyse, hvordan rummet i denne specifikke bygning på
Erisvænget blev benyttet i perioden 900-800BC.
Overføres samme hypotese omkring ildstedernes karakter/type på kogegruberne fra
firstolpeanlægget, der er dateret til ca. 1250-1100BC, vil et muligt tolkningsforslag kunne
være, at ilden, grundet anvendelsen af stokke med en meget begrænset diameter, har været
kortvarig og varmen måske sekundær i forhold til andre forhold så som f.eks. lys eller røg.
Altså er der på Erisvænget fundet ligheder i formen på det træ, der blev anvendt i nogle af
kogegruberne, der ligger ud over det periodemæssige aspekt, og kan antyde, at der muligvis
er tale om én (og muligvis samme) funktion, der har krævet unge grene med en sparsom
diameter (1-3cm), om end det gælder forskellige træarter.
Evt. samtidighed mellem P89 og P93
Artsmæssigt gælder der interessante ligheder mellem prøverne P89 og P93, der kan antyde
en mulig tidsmæssig samhørighed (se figur 3b, tabel 3 og figur 6). Dels er der i begge gruber
fundet forholdsmæssigt lige dele hassel (56,7% og 46,7%) og ask (26,7%). Foruden P89 og
P93, er der kun fundet hassel i P66 og P90, hvor der dog kun er tale om enkelte stykker.
Desuden er der også i begge prøver (P83 og P93) udelukkende fundet stamme/grenved (i
nogle tilfælde ældre stamme-/grenved), ligesom antallet af arter pr. prøve er nær den
samme: hhv. 4-5 og 5 (se tabel 3 og tabel 5). Lighederne i arter og artssammensætningen,
kan måske skyldes flere årsager: gruber med den samme funktion, der – som antydet ved
forekomsten af ældre stamme-/grenved har involveret en langsomt brændende/ulmende
ild, den lokale vegetation på det givne tidspunkt for grubernes anvendelse og/eller gruber
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der har været i anvendelse i samme periode. Men tilfældigheder kan heller ikke udelukkes,
og det skal jo understreges, at materialet er spinkelt.

Konklusion
Analysen af trækullet og makrofossilerne fra Erisvænget har belyst, at der blev dyrket korn
af sorterne: emmer, spelt, brødhvede og nøgenbyg. Det nærtliggende landskab bestod bl.a.
af områder med lynghede, men også vegetation bestående af mange forskellige træarter,
der blev anvendt til bl.a. brændsel i kogegruberne.
Træarterne antyder et lysåbent landskab, hvorfra mange af arterne egnede sig til løvfoder,
hvorfor det er værd at overveje funktionen som brændsel som værende en af flere.
Analysen har også belyst forskelle i de anvendte trædele, der antyder forskellige typer af
ildsteder/funktioner. Dette ses blandt andet i kogestensgruberne indenfor firstolpeanlægget,
hvor ilden kan have været kortvarig og varmen måske sekundær i forhold til andre forhold så
som f.eks. lys eller røg. Ligeledes er der fundet indikationer på to forskellige typer af
ild/funktioner i de to kogestensgruber inde i K10. Sidstnævnte kan meget vel gælde et mere
omfattende fænomen, både tidsmæssigt og geografisk, og som man med en målrettet
prøvetagningsstrategi kan udforske nærmere.
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Træarter fundet i prøverne
Der er fundet træ fra 12 løvtræsarter i undersøgelsen fra Erisvænget. I det følgende beskrives
de træarter, som er repræsenteret i prøverne. Beskrivelsen tager sit udgangspunkt i O. A.
Høegs etnobotaniske hovedværk: Planter og tradisjon. Floraen i levende tale og tradisjon i
Norge 1925-1973 fra 1974 og Kjeld Hansen: Dansk Feltflora fra 2002.
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.
Betula sp., birk
Lavlandsbirk, Betula verrucosa og almindelig birk, Betula pubescens, kan vedanatomisk ikke
skelnes fra hinanden. Lyskrævende træer, som med tiden bukker under for andre træarter,
som vokser frem under dem. Almindelig birk vokser på fugtigere bund, mens det er
lavlandsbirken man ser på den tørre, magre bund. Sår sig let og formerer sig gerne med
stubskud. Typiske pionertræer. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig
anvendelse i husholdningen og landbruget. Løv og kviste anvendes til foder.
Calluna vulgaris, hedelyng
Hedelyng, Calluna vulgaris, vokser på heder, klitheder, hedemoser og tørre dele af
højmoser. Hedelyng er en 20-60 cm høj busk, der blomstrer i sensommeren. Hedelyng har
været anvendt som hø til vinterfoder og tørv til byggeri og brændsel (Hansen 2002).
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.
Fraxinus excelsior, ask
Lyskrævende. Ask vokser på de bedste jordbundstyper, helst med bevægeligt og højtliggende
grundvand. Klarer sig ikke godt 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.
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Pomoideae, kernefrugt (røn, havtorn, æble, pære osv.)
Røn, Sorbus sp., havtorn, Crataegus monogyna og æble/pære, Malus/Pyrus sp., kan
vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Lyskrævende buske og træer. Røn, Sorbus
aucuparia. (og klippe-røn, S. rupicola og finsk røn, S. hybrida). Et moderat lystræ, klarer sig
dog ofte med mindre lys.
Vokser på åben mark eller i blanding med andre træarter. Klarer sig på mager bund. Sår sig
let. Væksten er langsom. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig anvendelse i
husholdningen. Løv og kviste anvendes til foder. Bær anvendes som foder og i
folkemedicinen.
Populus tremula, poppel
Et lystræ. Vokser på åben mark eller i blanding med andre træarter, men ofte i grupper. Klarer
sig på mager bund. Sår sig let og formerer sig gerne med rodskud og stubskud. Typisk
pionertræ. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig anvendelse i
husholdningen. Løv og kviste anvendes til foder.
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.
Salix sp., pil
Lystræ. Flere arter af pil, vokser som buske og småtræer på fugtig mark imens andre vokser
på åben mark og klarer sig i konkurrencen fra andre træarter, som stor busk eller mindre
træ. Sår sig let. Stubskud. Væksten er hurtig. Pionertræ. Veddet er let til hårdt. Anvendes
alsidigt i husholdningen, i folkemedicinen og i landbruget til alt fra smågenstande til
bygningstømmer. Løv og kviste 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.
Ulmus glabra, elm
Lyskrævende, men skyggegivende træ. Elmen vokser på de bedste jordbundstyper og klarer
sig godt 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.
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Tabel 1. 14C-dateringsresultaterne af trækul og forkullede kornkerner.
Prøveid.

Dateringsgrundlag

P15-1

Hordeum vulgare, byg

AMS-datering
756-516BC

P15-2

Brødhvede/durumhvede

772-485BC

P78

Alnus sp., el

920-816BC

P79

Corylus sp., hassel

900-808BC

P84

Betula sp., birk

1276-1118BC

P88-1

Quercus sp., eg

1196-999BC

P88-2

Alnus sp./Betula sp., el/birk

1261-1087BC

P89-1

Emmer/spelt

772-510BC

P89-2

Emmer/spelt

802-552BC

P90-1

Corylus avellana, hasselnøddeskal

3481-3372BC

P90-2

Løvtræ (ikke eg)

3654-3526BC

P90-3

Corylus avellana, hasselnøddeskal

3640-3384BC

P93-1

Acer sp., løn

606-554BC

P93-2

Corylus sp., hassel

756-415BC
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Tabel 2. Oversigt det makrofossile indhold i prøverne P15 og P66. (f) angiver fragmenter.
Arkæologisk datering

YBA/FRJ

YBA

Arkæologisk datering

A-nr.

649F

956

A-nr.

P-nr.

15

66

P-nr.

Prøvestørrelse (ml)

185

275

Prøvestørrelse (ml)

Triticum sp.

7

11

Hvede

Triticum sp. (avnbase)
Triticum aestivum ssp. aestivum/turgidum ssp.
durum

-

1~2

Hvede (avnbase)

7

4

Brødhvede/durumhvede

1~2

-

Hvede, mulig brødhvede/durumhvede (avnbase)

14

8

Emmer/spelt

Triticum cf. turgidum ssp. dicoccum (avnbase)

-

2~4

Mulig emmer (avnbase)

Triticum aestivum ssp. spelta (avnbase)

-

2~4

Spelt (avnbase)

Hordeum vulgare var nudum

5

3

Nøgenbyg

Hordeum vulgare

20

11

Byg

Hordeum vulgare (spiret)

1

-

Byg (spiret)

Cerealia indet.

266f

99f

Korn, ubestemmeligt

Bromus sp.

16

23

Hejre

Bromus sp. (fragmenter)

11f

14f

Hejre (fragmenter)

3

Hejre/havre

Triticum sp. cf. Triticum aestivum ssp.
aestivum/turgidum ssp. durum (avnbase)
Triticum turgidum ssp. dicoccum/aestivum
ssp. spelta

Bromus sp./Avena sp.
Persicaria lapathifolia/maculosa

24

23

Bleg-/ferskenpileurt

Persicaria lapathifolia/maculosa (fragmenter)

5f

6

Bleg-/ferskenpileurt (fragmenter)

Persicaria sp.

1

Pileurt

Poaceae

3

Græsfamilien

Indet. Frø (indmad)

7

10

Ubestemmelig frø (indmad)

Cf. Halm (knæ)

-

1

Knæ, muligvis halm

Knap, cf. Corylus avellana

1

-

Knap, Mulig hasselnøddeskal

Kviste med knopper, indet.

xx

-

Kviste med knopper, ubestemt

Cf. Calluna vulgaris (stængler)

-

xx

Mulige lyngstængler

2

Deformerede sorte klumper af brændt organisk
materiale

Deformerede sorte klumper af brændt
organisk materiale

26
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Tabel 3. Oversigt over trækulsidentifikationerne + hasselnøddeskaller i P90. Orange markerer den
dominerende træart i prøven. Lys gul markerer den/de træarter med næstflest antal stykker. OBS! Angiver at
der kan være usikkerhed mht. antallet af arter i prøven grundet trækul, der ikke er sikkert identificeret.

Min. antal arter pr. prøve:

Cf. Alnus sp., mulig el

Cf. Calluna vulgaris, mulig hedelyng

Cf. Tilia sp., mulig lind

Cf. Betula sp., mulig birk

Alnus sp./Betula sp., el/birk

Ulmus sp., elm

Tilia sp., lind

Salix sp., pil

Quercus sp., eg

Populus sp., poppel

Pomoideae, kernefrugtfamilien

Fraxinus sp., ask

Corylus sp., hassel

Betula sp., birk
1

Calluna vulgaris, hedelyng

Alnus sp., el

Acer sp., løn

Arkæologisk datering

4

P-nr.
P15

YBA/F
RJ

P66

YBA

P78

1

YBA

P79

P92

YBA
ÆBA/
YBA
ÆBA/
YBA
ÆBA/
YBA
ÆBA/
YBA

P90

TRB

P87
P88
P91

P89

4
19

12

YBA

% fordeling pr. art:
Antal prøver hvor
art er:

2

3

1

21

8
7

3

4
OBS!
6

1

10

2

2

1

15
21

4

26

2

19

1

4
3

9

1

YBA

P93
Antal stykker pr.
art:

3

2

2
2

24

1

4

10

1

2

1

19

1

17

8

2

14

8

2

5

15

55

20

2

36

50

2

2

4,
5

16,
7

6,
1

0,
6

10,
9

15,
2

0,
6

3

7

8

1

4

7

1

3
1

4

2

6

2

5
4
OBS!

1
1

4

2

1

1

3

2

1

0,
6

13
3
40,
3

0,
3

1,
2

0,
6

0,
3

0,
3

0,
9

0,
6

0,
3

1

8

1

1

1

1

1

2

1

1

Tabel 4. Oversigt over prøvebeskrivelserne for de analyserede prøver.
P-nr.

A-nr.

Prøvestr/ml

Anlægstype

Observeret i prøven

P15

A649F

185

Grube

Mellemstore til meget små stykker trækul.
Flere kviste med knopper.

P66

A956

275

Grube

Mange mellemstore til små stykker trækul.
Mange fine, mulige lyngstængler.

P78

A878

850

Kogestensgrube

Store til meget små (0,2cm) stykker trækul.

P79

A152

1350

Kogestensgrube

Meget store (4-9cm) til meget små (0,2cm) stykker trækul.

P87

A871

300

Kogestensgrube

Store (2,5-1,5cm) til små (0,1-0,2cm) stykker trækul.
Let udfældning og recente rødder.

P88

A793B

100

Kogestensgrube

Mellemstore til meget små stykker trækul.

P89

A143

400

Kogestensgrube

Mellemstore (2-0,5cm) til meget små (0,2cm) stykker trækul.

P90

A816

450

Grube

Små (1cm) til meget små (0,1mm) stykker trækul.

P91

A791

75

kogestensgrube

Mellemstore (3cm) til meget små (2mm) stykker trækul.
Recente rødder.

P92

A796

100

kogestensgrube

Mellemstore (2,9cm) til meget små (0,2cm) stykker trækul.
Recente rødder.

P93

A048

800

kogestensgrube

Mellemstore (3cm) til meget små (0,1cm) stykker trækul.
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Tabel 5. SJM 711, Erisvænget. Oversigt over fordelingen af træ-dele i de analyserede prøver.
P15

ÆS/ÆG

S/G

YG

Kvist

Knast

*5-7årige kviste med bark, Ø = ca. 1 cm.
Ingen vårved dannet.
** tyller observeret
***Ormegange observeret

4***
Alnus sp., el
Betula sp., birk
Fraxinus sp., ask
Quercus sp., eg
Cf. Tilia sp., mulig lind
P66

1
1**

3
1

12*

6

1

YG

Kvist

Knast

1
ÆS/ÆG

Acer sp., løn
Alnus sp., el
Corylus sp., hassel
Fraxinus sp., ask
Quercus sp., eg

S/G
1
2

3
10

3
2

2*

3

2

ÆS/ÆG

YG

2
Kvist

Knast

Kommentarer
*5-10årige grene med bark, Ø = Ca. 3cm.
Vårved akkurat dannet.

2
2

Pomoideae,
kernefrugtfamilien
Fraxinus sp., ask

Acer sp., løn
Alnus sp., el
Fraxinus sp., ask
P87
Betula sp., birk
Quercus sp., eg
P88
Betula sp., birk
Quercus sp., eg
P89
Betula sp., birk
Corylus sp., el
Fraxinus sp., ask
Ulmus sp., elm
Quercus sp, eg

S/G
1

Alnus sp., el
Betula sp., birk

Cf. Alnus sp., mulig el
P79

Kommentarer
*5årige kviste med bark, Ø = ca. 1 cm.
Vårved akkurat dannet.

Calluna vulgaris, hedelyng
Cf. Calluna vulgaris, mulig
hedelyng
P78

Kommentarer

5

19*
1

ÆS/ÆG

S/G

YG

Kvist

Knast

12
2
15*
ÆS/ÆG

ÆS/ÆG
4
1*
2
1

Kommentarer
*Observeret 22 årringe på 4cm m. tyller

1
S/G
9

4
1
S/G
1
12
6

YG

Kvist

19

2

23*
YG

2
Kvist

Knast

Kommentarer

*15-20årige grene
Knast

Kommentarer
* Tyller observeret

1
1

1
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Tabel 5. Fortsat
P90
Betula sp., birk
Corylus avellana
(skalfragment)
Fraxinus sp., ask
Quercus sp, eg
Salix sp., pil
Tilia sp., lind

ÆS/ÆG

S/G
1

YG

Kvist

6*

1
12
1
4

1

2

*5-10årige grene med bark, Ø=ca. 3cm.
Vårved akkurat dannet.

1

Alnus sp., el
Betula sp., birk

2
2

Populus sp., poppel
Quercus sp., eg

5

19*

Alnus sp./Betula sp.,
el/birk
P92

Cf. Betula sp., mulig
birk

Kommentarer
* Tyller observeret
2 stk. fragmenter af hasselnøddeskal

Cf. Tilia sp., mulig lind
P91

Alnus sp., el
Betula sp., birk
Quercus sp., eg
P93
Alnus sp., el
Acer sp., løn
Corylus sp., el
Fraxinus sp., ask

Knast

1

16*

1***

1
4

6**

2

*Ormegange observeret
**5årige grene med bark, Ø=1cm. Vårved
akkurat dannet.
*** Callus (Ar) observeret.

5
2
14
8
1
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