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Indledning 
I sommeren 2016 blev der gennemført en udgravning af en mellemneolitisk boplads i 
Karleby, Falbygden, Västergötland. Udgravningen blev ledet af docent K.-G. Sjögren, 
Göteborg Universitet. I forbindelse med udgravningen blev en opfyldt lavning udgravet i 
udgravningsfeltet Karleby 194, og i denne lavning fandtes blandt andet to kulturlag, ÖML A 
og B (se figur 1 og tabel 1), fra mellemneolitikum A (ca. 3400-2900 BC). Lag ÖML A befinder 
sig ovenfor lag ÖML B. Begge lagene indeholder bl.a. flint, keramik og knoglerester, og er 
adskilt af en stenlag (primært kalksten). Fra de to lag blev udtaget en række jordprøver til 
makrofossil- og trækulsanalyse. Desuden er der samlet prøver til pollenanalyse fra en profil, 
på 1-2 meters afstand fra hvor flertallet af trækulsprøverne er samlet (Sørensen 2017). 
 

 
Figur 1. Karleby 194, profil gennem lavningens lag, som er beskrevet i tabel 1 (foto: Göteborg Universitet). Otte 
prøverne er udtaget, hvor spaden står i baggrund.  

 
Tabel 1. Karleby 194, beskrivelse af lavningens lag (Göteborg Universitet). 

Lag  Beskrivelse 

ÖKL Øvre kalklag. Grålige kalkudfældninger/kalktuff 

ÖML A Øvre mørkt lag A. Adskilles fra nedre del af ÖML af et niveau med sten 

ÖML B 
Øvre mørkt lag B. Fundlag med dyreknogler, flint, keramik. Fundene er 
koncentreret i den nedre del af ÖML (del B). 14C dateret til ca. 3000 BC 

Gråt lag Kalk/kridtlag. Naturligt afsat 

UML 
Nedre mørkt lag. Tørvelag, få fund med tilstedeværelse af trækul. 14C dateret 
til ca. 5900 BC. 

UKL Nedre kalklag. Hvidt kalklag, naturlig afsat 

Grå sand Lssøsediment 
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Makroresterne er undersøgt af M. Andreasen på Moesgaard Museum. Makroresterne af især 
lag ÖML B indeholdt forkullede rester af korn, heriblandt nøgen byg (Hordeum vulgare var. 
nudum) og emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccon), og desuden rester af muligvis 
almindelig hør (cf. Linum usitatissimum), hasselnøddeskalfragmenter (Corylus avellana) og 
forskellige ukrudtsarter (Andreasen 2017). 
Denne rapport handler om en trækulsanalyse af 10 prøver. Kontekstoplysninger fremgår fra 
tabel 1, mens rumlige fordeling fremgår af figur 2. Otte prøver kommer fra en profil fra et 
enkelt kvadratmeterfelt. Fire af disse prøver kommer fra lag ÖML A og fire fra lag ÖML B. 
Prøve 10548 kommer fra kvadratmeterfeltet ved siden af disse prøver, og prøve 50301 
kommer fra en lille hul i et andet kvadratmeterfelt, som befandt sig på ca. 5 meters afstand. 
Den sidste prøve repræsenterer muligvis en mindre stolpe. Formålet med trækulsanalysen 
har været at identificere art og give en tolkning af træets anvendelse. 
 
Tabel 1. Karleby 194, kontekstinformation om de ti analyserede trækulsprøver. X, Y og Z er koordinater 

Prøve-nr. Lag/kontekst Stick X Y Z Square Vol. (l.) 

1PM14416 ÖML A 3 420110.9 6446479 207.002  5 

1PM14418 ÖML A 5 420110.9 6446479 207.002  2 

1PM95001 ÖML A   420110.7 6446479 206.928  18 

1PM95002 ÖML A   420110.5 6446479 206.869  7 

1PM14419 ÖML B 6 420111 6446479 206.760  4 

1PM14430 ÖML B 7 420110.9 6446479 206.682  5 

1PM95003 ÖML B   420110.7 6446479 206.761  27 

1PM95004 ÖML B   420110.7 6446479 206.663  36 

1G14548 ÖML B 4       10014 Del af 100  

2A50301 Lille grube          10382 1 
 

 
Figur 2a. Karleby 194, rumlige fordeling af trækulsprøver. 
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Figur 2b. Karleby 194, rumlige fordeling af trækulsprøver, detalje 

Metode 
De undersøgte jordprøver fra Karleby 194 blev floteret af Moesgaard Museum, med 
undtagelse af en enkelt prøve (1G14548). Størrelsen af prøverne, hvor dette er kendt, 
varierer fra 1 til 36 liter. Der er udvalgt 10 til 30 trækulstykker fra hver prøve til analyse, 
afhængig af størrelse af flertallet af trækulsfragmenterne i prøverne og de resulterende 
muligheder til bestemmelse. For at kunne foretage en så repræsentativ udtagning som muligt 
er der udvalgt trækulstykker af forskellig størrelse til analyse. 
I forbindelse med vedanalysen blev stykkerne 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 stykkernes placering i det enkelte træ vurderet ud fra årringenes 
krumning og årringsbredde (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. 
Et knoglefragment blev bestemt ved J. Kveiborg (Moesgaard Museum). 

Resultater 
 
Overblik 
Prøverne indeholdt ca. 50 til flere hundrede stykker trækul med en max. størrelse af 1,5 cm, 
men ofte ikke større end 0,5 cm (tabel 3). Trækullet var temmelig godt bevaret. Alle prøver 
indeholdt også recente planterester og sneglehuse. En prøve (1PM95003) indeholdt et 
fragment af en rørbensknogle af en mellemstor pattedyr. 
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Tabel 3. Karleby 194, prøvebeskrivelser af trækulsprøver. 

Prøve-nr. Lag/kontekst Anlæg 

1PM14416 ÖML A Ca. 100 små stykker trækul, max. størrelse 0,75 cm, snegle 

1PM14418 ÖML A Ca. 100 små stykker trækul, max. størrelse 1,25 cm, få snegle 

1PM95001 ÖML A Ca. 60 små stykker trækul, max. størrelse 1,25 cm, snegle 

1PM95002 ÖML A Ca. 200 små stykker trækul, max. størrelse 1 cm, snegle 

1PM14419 ÖML B Ca. 200 små stykker trækul, max. størrelse 1 cm, få snegle 

1PM14430 ÖML B Ca. 100 små stykker trækul, max. størrelse 1 cm, snegle 

1PM95003 ÖML B 
Flere hundrede små stykker trækul, max. størrelse 1,25 cm, snegle, 
knoglefragment (mellemstor pattedyr, rørbensknogle) 

1PM95004 ÖML B Flere hundrede små stykker trækul, max. størrelse 1,5 cm, snegle 

1G14548 ÖML B Ca. 50 små stykker trækul, max. størrelse 1 cm, snegle 

2A50301 Lille grube Flere hundrede små stykker trækul, max. størrelse 0,75 cm, snegle 
 
I alt er der analyseret og identificeret 235 stykker trækul fra ti prøver. Artsbestemmelser 
fremgår af tabel 4 og figur 3. Der er bestemt ti forskellige træer og/eller buske, i rækkefølge 
af antal/ vigtighed: el (Alnus sp.), eg (Quercus sp.), kernefrugtfamilie: 
æble/hvidtjørn/pære/røn (Maloideae), hassel (Corylus sp.), ask (Fraxinus sp.), birk (Betula 
sp.), stenfrugtfamilie: almindelig hæg/slåen (Prunus sp.), og poppel/pil (Populus sp./Salix sp.), 
lind (Tilia sp.), muligvis elm og ubestemt træ. 79% af fragmenterne blev bestemt med 
sikkerhed (fx som eg), mens 10% blev bestemt med usikkerhed (fx muligvis eg) og 1% blev 
ubestemt. 
Hver prøve indeholder tre til seks forskellige arter. El og hassel blev fundet i ni af de ti prøver, 
eg i otte prøver, birk og træ af kernefrugtfamilie i seks prøver, træ af stenfrugtfamilie og 
mulige rester derfra i fire prøver, ask i tre prøver, lind og mulig lind i to prøver, og poppel/pil, 
og mulig elm i en prøve. Tilstedeværelsen af relativ få arter i to prøver kan forklares pga. at 
der er bestemt mindre end 30 stykker fra prøven: flere bestemmelser af disse prøver ville 
sandsynligvis resultere i tilstedeværelse af flere arter. Til gengæld kan ringe antal af arter i 
prøve 2A5D301 forklares pga. fundets kontekst: det formoder af udgraveren, at det drejer 
sig om en lille stolpe. Dominansen af eg i prøven viser, at det handler om en stolpe af eg. 
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Tabel 4. Karleby 194, trækulsbestemmelser. 

 
 

Der er nogle forskelle mellem træarterne fra lag ÖML A (n=120 bestemmelser, 7 eller otte 
forskellige taksa) og ÖML B (n=145, ni forskellige taksa). Trækul af kernefrugtfamilien og eg 
er overvejende fundet i prøver fra lag ÖML B. Til gengæld er trækul af ask primært fundet i 
prøver fra lag ÖML A. De sjældne taksa lind, muligvis lind og poppel/pil er kun fundet i lag 
ÖML B, mens muligvis elm kun er fundet i lag ÖML A. Forskellen i vigtigheden af trækul af 
kernefrugtfamilien og eg kan ikke forklares ved en forskel i bevaring eller antallet af bestemte 
fragmenter, mens tilstedeværelsen af sjældne arter i lag ÖML B hænger hverken sammen 
med det større antal analyserede fragmenter i dette lag eller med en ændring i træforbrug. 
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I alt (n) I alt (%)

Antal 
prøver art 
er fundet i

Art (Latin) Art (Dansk)
Alnus  sp. El 3 3 11 7 5 4 13 6 7 59 25 9
cf. Alnus  sp. Mul igvi s  el 3 2 2 3 2 12 5 5
Betula s p. Birk 1 1 1 3 2 2 10 4 6
Corylus  s p. Hassel 1 1 2 6 5 5 4 6 1 31 13 9
cf. Corylus  sp. Mul igvi s  hass el 1 1 2 1 2
Fra xinus  sp. Ask 10 2 2 14 6 3
Ma loideae Kernefrugtfami l ie 1 5 10 3 14 6 39 17 6
cf. Maloideae Mul igvi s  kernefrugtfami l ie 2 2 1 1
Populus  sp./Sa l i x sp. Poppel/pi l 1 1 0 1
Prunus  sp. Stenfrugtfami l ie 1 1 1 3 1 3
cf. Prunus  sp. Mul igvi s  s tenfrugtfami l ie 1 1 0 1
Quercus  sp. Eg 1 1 10 3 1 3 6 26 51 22 8
cf. Quercus  sp. Mul igvi s  eg 1 1 1 2 5 2 4
Ti l i a  sp. Lind 1 1 0 1
cf. Ti l ia  s p. Mul igvi s  l ind 1 1 0 1
cf. Ulmus  sp. Mul igvi s  elm 1 1 0 1
Indet. Ubestemt 1 1 2 1 2
I alt pr. prøve 20 10 20 10 30 25 30 30 30 30 235
Antal arter pr. prøve 4 5 5-6 3 5-7 6 6 6 6 3
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Figur 3. Karleby 194, oversigt over de bedst repræsenterede arter i procentdel. Prøvenumre: lag, prøve (antal 
trækulsstykker). Øvrig = (muligvis) lind, hæg/slåen, (muligvis) hæg/slåen, pil/poppel, muligvis elm og ubestemt 
træ. ”Sikre” og ”ikke sikre ” bestemmelser er blevet sammenføjet pr. art, fx. el og muligvis el er blevet (cf.) el. 
 

Af figur 4 fremgår, om trækulsstykkerne repræsenterer fragmenter af stamme, grene eller 
kviste. Bilag 1 giver resultaterne pr. prøve og pr. art. Pga. den lille størrelse for en flerdel af 
fragmenternes vedkommende, var det for en del af fragmenterne ikke muligt at bestemme 
trædelen. Stykker fra ældre grene eller yngre stammer er generelt dominerende. 
Stammetræet, som er fundet, er fra ask, eg, kernefrugtfamilie, el og hassel. Der er næsten 
ingen trækul fra kviste, hvad der elles ofte er tilfældet i prøver fra affaldslag. Prøve 2A5D301, 
som formodentlig handler om en mindre stolpe, er en stolpe af stammetræ. Stykkerne af el 
i prøve 1PM95002 (n=7) kan komme fra en enkel ældre gren/yngre stamme. 
 

 
Figur 4. Karleby 194, trædele. Prøvenumre: lag, prøve (antal trækulsstykker). 
 

Diskussion 
 
Vegetation 
Denne vedanalyse omhandler ti trækulsprøver fra to mellemneolitiske lag og en grube. Der 
er fundet trækul af el, eg, kernefrugtfamilie, hassel, ask, birk, stenfrugtfamilie, poppel/pil, 
lind, og muligvis elm. I bilag 2 findes en beskrivelse af de forskellige fundne arter (efter 
Hartvig 2015 og Møller 2015). Fra hassel er der i begge lag også fundet skalfragmenter af 
nødder (Andreasen 2017). 
Trækullet fra de forskellige træer og/eller buske viser tilstedeværelsen af varieret 
løvskovvegetation og mulige skovbryn. Flere af de fundne arter kan vokse på forskellig 
jordbund og under forskellige miljøbetingelser, og kan forekommen på både relativ tør og 
nogle gange fugtig bund. Trækul af birk, el og poppel/pil peger muligvis på tilstedeværelse af 
fugtig til våd bund. Birk, hassel, eg, pil og nogle arter fra kerne- og stenfrugtfamilier (se bilag 
1) er desuden lyskrævende. Mens områdets vegetation delvis kan have været lukket, peger 
disse taksa på åben vegetation. Det er desuden sandsynligt, at i det mindste nogle af disse 
arter (fx birk, hassel og træer af kernefrugtfamilien) blev begunstiget af menneskers 
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aktiviteter og var en specifik del af kulturlandskabet. Det ringe antal af trækulsstykker fra 
ældre stamme peger på skovvegetation med primært yngre træer (bredden af årringene 
peger ikke meget på langsom vækst pga. et dårligt miljø). 
 
Sammenligning med pollendiagram 
Pollenanalyse af en profil i udgravningen (se Indledning, Sørensen 2017) tyder for den 
periode, som korresponderer med lag ÖML B, på tilstedeværelse af bl.a. lind, birk, el og hassel 
i området. Lind, el og hassel forekommer at være dominant. I lagets anden del faldt andelen 
af lind og blev delvis erstattet ved især hassel og urter, som kan pege en ved mennesker skabt 
åbning af vegetationen. Andelen af urter i pollenprøver fra lag ÖML B viser desuden et delvis 
åbent landskab, som korresponderer med resultaterne fra trækulsanalysen. Trækulsanalysen 
bekræfter tilstedeværelsen af lind (et fragment), birk, el og hassel, og peger desuden på 
tilstedeværelsen af eg, kernefrugtfamilie, og mindre antal af stykker af ask, poppel eller pil, 
og stenfrugtfamilie. Dominansen af trækul af eg og kernefrugtfamilie i de analyserede prøver 
fra lag ÖML B findes ikke i pollendiagrammet. Fraværet af pollen af kernefrugtfamilien (og 
stenfrugtfamilien og ask) kan forklares pga. deres pollenspredning via insekter, mens fravær 
af egepollen kan ikke forklares på denne måde og skylder muligvis selektiv pollenbevarelse, 
eller samling af egetræ fra et andet sted end bopladsens nærområde. 
Pollenanalysen af lag ÖML A tyder på tilstedeværelse af primært el, og desuden hassel og 
muligvis birk, eg og pil i området af bopladsen. Andelen af lind og hassel falder på overgangen 
til denne zone i pollendiagrammet. Trækullet bekræfter vigtigheden af el i dette lag, mens 
tilstedeværelse af birk, hassel og eg bliver også bekræftet. Trækul fra ask er dominerende i 
en trækulsprøve (1PM14416), men er ikke fundet som pollen. Elm, hvilket muligvis er fundet 
som trækul i lag ÖML A, er heller ikke fundet som pollen. Da disse slægter ofte er 
repræsenteret af kun få pollen, hænger det muligvis sammen med antallet af analyserede 
træpollen og/eller selektiv pollenbevarelse. Ligesom for eg er en anden forklaring mulig, 
nemlig at disse slægter ikke voksede i lokalitetens direkte omgivelse. 
 
Træforbrug 
De fleste prøver fra lokaliteten kommer fra to affaldslag, hvilket betyder, at der sandsynligvis 
er tale om materiale fra flere forskellige begivenheder, akkumuleret gennem en længere 
periode. Det vil også sige, at individuelle prøver ikke afspejler enkelte begivenheder. Trækul 
fra affaldslag kan primært tolkes som rester af træ brugt som brænde, mens det kan også 
handle om brændt bygningstømmer og brændte artefakter. 
I de analyserede prøverne er trækul af el, eg, kernefrugtfamilie og hassel dominerende. El er 
ligesom hassel ikke særligt egnet som brænde, men kan ikke desto mindre give gode 
temperaturer, hvis det er tørret (Taylor 1981). Dominansen af el og hassel i trækulsprøverne 
kan godt hænge sammen med deres almindelighed i området (forhåndenværende søms 
princip, Shackleton & Prince 1992). 
Træet af eg og kernefrugtfamilien er velegnet som brænde. Træet af eg er egnet grundet 
veddets høje tæthed (Risør 1966). Træet af kernefrugtfamilien giver en høj og desuden stabil 
temperatur, som derfor kan være egnet til fx en ild, som bruges til at lave mad (Kreuz 1992). 
Pollendiagrammet viser ikke, at disse arter var en vigtig del af området vegetation, og derfor 
kan det være, at eg og kernefrugtfamilien blev særligt udvalgt som brænde. En præference 
af eg og kernefrugtfamilien som brænde er også kendt fra forhistoriske og neolitiske 
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lokaliteter i Europa (fx Out 2010, se diskussion i O’Donnel 2016). Egetræ blev ikke kun udvalgt 
som brænde, men sandsynligvis også som bygningstømmer. Dette viser indholdet af en 
prøve, som tolkes som en mulig mindre stolpe (2A50301). 
Det er ikke tydeligt, hvorfor eg og træ af kernefrugtfamilien især er tilstede i lag ÖML B og 
mindre i lag ÖML A. Denne ændring kan på den ene side pege på, at disse træer forsvandt 
med tid (enten naturligt eller pga. menneskers træforbrug), eller at træerne nok stadigvæk 
var tilgængelige, men at man valgte ikke at bruge dem længere for de begivenhederne, som 
er repræsentere i prøverne. 
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Bilag 1 
FSM 6973, Frydenlund, bestemmelser af art og trædele pr. prøve. KV=kvist, YG=yngre gren, ÆG=ældre 
gren, G=gren, ÆG/YS=ældre gren/yngre stamme, YS=yngre stamme, ÆS=ældre stamme, S=stamme. 
 

Lag Prøve          
ÖML A 1PM14416          

Takson/Trædel KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Alnus sp.         3       3 
cf. Alnus sp.         1     2 3 
Betula sp.                 0 
Corylus sp.             1   1 
cf. Corylus sp. 1               1 
Fraxinus sp.         5 2 1 2 10 
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Maloideae                 0 
cf. Maloideae                 0 
Populus sp./Salix sp.                 0 
Prunus sp.                 0 
cf. Prunus sp.                 0 
Quercus sp.             1   1 
cf. Quercus sp.               1 1 
Tilia sp.                 0 
cf. Tilia sp.                 0 
cf. Ulmus sp.                 0 
Indet.                 0 
I alt 1 0 0 0 9 2 3 5 20 

          
Lag Prøve          
ÖML A 1PM14418          

Takson/Trædel KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Alnus sp.       1 2       3 
cf. Alnus sp.                 0 
Betula sp.     1           1 
Corylus sp.               1 1 
cf. Corylus sp.                 0 
Fraxinus sp.                 0 
Maloideae         1       1 
cf. Maloideae           1   1 2 
Populus sp./Salix sp.                 0 
Prunus sp.                 0 
cf. Prunus sp.                 0 
Quercus sp.               1 1 
cf. Quercus sp.               1 1 
Tilia sp.                 0 
cf. Tilia sp.                 0 
cf. Ulmus sp.                 0 
Indet.                 0 
I alt 0 0 1 1 3 1 0 4 10 

          
Lag Prøve          
ÖML A 1PM95001          

Takson/Trædel KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Alnus sp.         2 4 2 3 11 
cf. Alnus sp.               2 2 
Betula sp.               1 1 
Corylus sp.       1 1       2 
cf. Corylus sp.                 0 
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Fraxinus sp.               2 2 
Maloideae                 0 
cf. Maloideae                 0 
Populus sp./Salix sp.                 0 
Prunus sp.               1 1 
cf. Prunus sp.                 0 
Quercus sp.                 0 
cf. Quercus sp.                 0 
Tilia sp.                 0 
cf. Tilia sp.                 0 
cf. Ulmus sp.               1 1 
Indet.                 0 
I alt 0 0 0 1 3 4 2 10 20 

          
Lag Prøve          
ÖML A 1PM95002          

Takson/Trædel KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Alnus sp.       1 3     3 7 
cf. Alnus sp.         1     1 2 
Betula sp.                 0 
Corylus sp.                 0 
cf. Corylus sp.                 0 
Fraxinus sp.                 0 
Maloideae                 0 
cf. Maloideae                 0 
Populus sp./Salix sp.                 0 
Prunus sp.?               1 1 
cf. Prunus sp.                 0 
Quercus sp.                 0 
cf. Quercus sp.                 0 
Tilia sp.                 0 
cf. Tilia sp.                 0 
cf. Ulmus sp.                 0 
Indet.                 0 
I alt 0 0 0 1 4 0 0 5 10 

          
Lag Prøve          
ÖML B 1PM14419          

Takson/Trædel KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Alnus sp.         1     4 5 
cf. Alnus sp.                 0 
Betula sp.               1 1 
Corylus sp.         3   1 2 6 
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cf. Corylus sp.                 0 
Fraxinus sp.                 0 
Maloideae     1   2     2 5 
cf. Maloideae                 0 
Populus sp./Salix sp.                 0 
Prunus sp.                 0 
cf. Prunus sp.                 0 
Quercus sp.     1     2 3 4 10 
cf. Quercus sp.               1 1 
Tilia sp.                 0 
cf. Tilia sp.               1 1 
cf. Ulmus sp.                 0 
Indet.               1 1 
I alt 0 0 2 0 6 2 4 16 30 

          
Lag Prøve          
ÖML B 1PM14430          

Takson/Trædel KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Alnus sp.               4 4 
cf. Alnus sp.                 0 
Betula sp.                 0 
Corylus sp.         2     3 5 
cf. Corylus sp.               1 1 
Fraxinus sp.                 0 
Maloideae         2 1   7 10 
cf. Maloideae                 0 
Populus sp./Salix sp.               1 1 
Prunus sp.                 0 
cf. Prunus sp.               1 1 
Quercus sp.           1   2 3 
cf. Quercus sp.                 0 
Tilia sp.                 0 
cf. Tilia sp.                 0 
cf. Ulmus sp.                 0 
Indet.                 0 
I alt 0 0 0 0 4 2 0 19 25 

          
Lag Prøve          
ÖML B 1PM95003          

Takson/Trædel KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Alnus sp.     1 1 9 1   1 13 
cf. Alnus sp.       1 1     1 3 
Betula sp.       1 1     1 3 
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Corylus sp. 1 1 1 2         5 
cf. Corylus sp.                 0 
Fraxinus sp.           2     2 
Maloideae         1 1 1   3 
cf. Maloideae                 0 
Populus sp./Salix sp.                 0 
Prunus sp.?                 0 
cf. Prunus sp.                 0 
Quercus sp.         1       1 
cf. Quercus sp.                 0 
Tilia sp.                 0 
cf. Tilia sp.                 0 
cf. Ulmus sp.                 0 
Indet.                 0 
I alt 1 1 2 5 13 4 1 3 30 

          
Lag Prøve          
ÖML B 1PM95004          

Takson/Trædel KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Alnus sp.       2 3 1     6 
cf. Alnus sp.                 0 
Betula sp.         2       2 
Corylus sp.     1   3       4 
cf. Corylus sp.                 0 
Fraxinus sp.                 0 
Maloideae       2 8 1 1 2 14 
cf. Maloideae                 0 
Populus sp./Salix sp.                 0 
Prunus sp.               1 1 
cf. Prunus sp.                 0 
Quercus sp.           1 2   3 
cf. Quercus sp.                 0 
Tilia sp.                 0 
cf. Tilia sp.                 0 
cf. Ulmus sp.                 0 
Indet.                 0 
I alt 0 0 1 4 16 3 3 3 30 

          
Lag Prøve          
ÖML B 1G14548          

Takson/Trædel KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Alnus sp.         1 1   5 7 
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cf. Alnus sp.               2 2 
Betula sp.     1   1       2 
Corylus sp. 1       4 1     6 
cf. Corylus sp.                 0 
Fraxinus sp.                 0 
Maloideae         2 1   3 6 
cf. Maloideae                 0 
Populus sp./Salix sp.                 0 
Prunus sp.                 0 
cf. Prunus sp.                 0 
Quercus sp.             4 2 6 
cf. Quercus sp.                 0 
Tilia sp.               1 1 
cf. Tilia sp.                 0 
cf. Ulmus sp.                 0 
Indet.                 0 
I alt 1 0 1 0 8 3 4 13 30 

          
Lag Prøve          
- 2A5D301          

Takson/Trædel KV YG ÆG G ÆG/YS YS S U I alt 

Alnus sp.                 0 
cf. Alnus sp.                 0 
Betula sp.                 0 
Corylus sp.               1 1 
cf. Corylus sp.                 0 
Fraxinus sp.                 0 
Maloideae                 0 
cf. Maloideae                 0 
Populus sp./Salix sp.                 0 
Prunus sp.                 0 
cf. Prunus sp.                 0 
Quercus sp.         2 3 8 13 26 
cf. Quercus sp.               2 2 
Tilia sp.                 0 
cf. Tilia sp.                 0 
cf. Ulmus sp.                 0 
Indet.       1         1 
I alt 0 0 0 1 2 3 8 16 30 

 

Bilag 2 
-Ask (Fraxinus excelsior) er en lystræ, som trives bedst på næringsrig, halvfugtig muldbund. 
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-Birk er i Sverige repræsenteret af tre arter: vorte-birk (Betula pendula), dun-birk (Betula 
pubescens) og dværgbirk (Betula nana). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. 
Birker er lyskrævende pionertræer, som kan vokse på mange forskellige jordbundstyper. 
Vorte-birk vokser på tør bund, mens dun-birken trives på fugtig morbund, og på våd og sur 
tørvebund (Møller 2015). 
 
-Eg er i Sverige repræsenteret af to arter: stilkeg (Quercus robur) og vintereg (Quercus 
petraea). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Begge arter er lyskrævende 
træer, som kan vokse på næsten alle jordbundstyper; dog kræver vintereg en veldrænet 
bund (Jørgensen et al. 2005). 
 
-El er i Sverige repræsenteret af to arter: rød-el (Alnus glutinosa) og gråel (Alnus incana). 
Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Rød-el vokser på fugtig bund, ofte uden 
indblanding af andre træarter, mens grå-el vokser på tørre, magre bund (Risør 1966). 
 
-Elm er i Sverige primært repræsenteret af to arter: skovelm (Ulmus glabra) og småbladet 
elm (U. minor). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Kan vokse på en et bredt 
spektrum af jordbunde, men trives bedst på fugtig og næringsrig muldbund. 
 
-Hassel (Corylus avellana) trives på såvel tør som fugtig muldbund, og findes i skovbryn og 
som underskov i ege- og askeskov. 
 
-Lind er i Sverige repræsenteret af to arter, småbladet lind (Tilia cordata) og storbladet lind 
(Tilia platyphyllos), og krydsninger mellem disse to arter. Arterne kan vedanatomisk ikke 
skelnes fra hinanden. Lind kan vokse på en et bredt spektrum af jordbunde, men vokser og 
forynger sig bedst på fugtig muldbund (Møller 2015). 
 
-Pil er i Sverige repræsenteret af mere end 20 arter, bl.a. øret pil (Salix aurita), grå-pil (Salix 
cinerea) og selje-pil (Salix caprea). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Alle 
arter er lyskrævende pionerplanter. De fleste arter vokser på våd bund, men selje-pil 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. Grå-pil trives i frodige vådområder og høj 
vandstand, som vokser fx i rørsumpe, ved gamle tørvegrave og ved opgivne enge. Selje-pil er 
en meget lyskrævende pioner, som trives på næringsrig, gerne leret muldbund og er 
almindelig i skovbryn og på rydninger. 
 
-Poppel er i Sverige repræsenteret af flere arter og krydsninger, bl.a. bævre-asp eller asp 
(Populus tremula). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Bævre-asp er et 
lyskrævende pionértræ. Aspen kan gro på de fleste jordtyper inkl. mager sand- og tørvejord 
men udkonkurreres let af anden trævækst på bedre jord. Den vokser bedst hvor der er 
bevægeligt grundvand, men taler ikke helt så fugtige forhold som el, birk og pil. 
 
-Trækullet fra kernefrugtfamilie kan repræsentere forskellige arter: æble, hvidtjørn, pære 
eller røn. Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Det er dog usandsynlig, at det 
handler om pære i en neolitiske fundplads i Sverige, fordi denne art har sit naturlige areal i 
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Sydeuropa og Orienten. Skovæble er et forholdsvis lyskrævende, lille træ, som findes fx i 
skovbryn, småskove og hegn. Røn og hvidtjørn er nu i Skandinavien repræsenteret af 
forskellige arter. Almindelig røn er et lyskrævende pionertræ, som kan vokse på mange 
forskellige jordtyper. Arten spreder sig dog godt på sur, moragtig bund på åbne arealer. 
Almindelig hvidtjørn er relativt skyggetålende og vokser på lidt fugtig, gerne leret muldbund 
i skov. Engriflet hvidtjørn er en mere lyskrævende busk end almindelige hvidtjørn. Koral-
hvidtjørn minder om engriflet hvidtjørn, men kan vokse i flere forskellige 
miljøomstændigheder. 
 
-Trækullet fra stenfrugtfamilie fra Karleby kan repræsentere 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 buske, 
som trives bedst på kalkrig, ikke for næringsrig bund, fx i skovbryn og hegn og på 
kystskrænter. 
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