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Indledning
I anledning af en arkæologisk udgravning er indleveret et vanddrukkent træstykke (x2) til
vedanalyse. Træfundet er fragmenteret og består af to stykker, der kan sammensættes.
Begge stykker er vedbestemt på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard
Museum af cand.mag. Jannie Koster Larsen.
I forbindelse med vedanalysen er art blevet identificeret under anvendelse af stereolup og
mikroskop med op til 500 X forstørrelse. Til identificeringerne er Schweingruber (1990)
anvendt som identifikationsnøgle.

Resultater
Prøve, x2, udgør en ca. 10*7cm cirkulær formet skive udformet af ask, Fraxinus sp. Skiven er
flækket langs årringene og bærer tydelige spor efter drejearbejde. Skiven er 4-6 årringe tyk
og fremstår forholdsvis velbevaret. Grundet nedbrydning kan skivens oprindelige
dimensioner dog ikke estimeres. Ansats til kanter kan antyde, at der kan være tale om
bunden af en skål eller et fad, men da der er tale om et fragment, er denne tolkning meget
usikker.
Asketræet har hårdt, sejt og samtidig let ved, der er særdeles anvendeligt og vides igennem
forhistorisk tid anvendt til mange forskellige typer af genstande og redskaber, f.eks.
økseskafter, skjolddele, spydskafter og også brugt til drejede skåle og låg samt vogn- og
skibsdele (Brøndegaard 1978).

Tabel 1. Oversigt over vedidentifikationerne.
X-nr.
X2

Arkæologisk datering
Ukendt

Fraxinus sp., ask
2
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Træarter fundet i prøverne
Der er fundet træ fra én løvtræsart i undersøgelsen fra Kjestrup. I det følgende beskrives
træarten, 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
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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