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Indledning 
I forbindelse med anlægningen af motorvejen mellem Herning og Holstebro foretog Museum 

Midtjylland udvidet forundersøgelse af området ved Romvigvej (HEM 5400)1 nordvest for 

Herning. Her blev der udgravet bebyggelsesspor i form af 14 huse og et grubehus, som alle 

kan dateres til middelalder. I forbindelse med udgravningerne blev der udtaget tre 

floteringsprøver fra grubehuset til makrofossilanalyse og vedanalyse. 

 

 
Figur 1. Udgravningens placering 

Prøvebehandling 
Efter endt udgravning blev jordprøverne floteret af Museum Midtjylland. Floteringsanlægget 

består af et anlæg, hvor der tilføres vand gennem flere dyser nederst på en skråtstillet sliske, 

 
1 HEM 5400, Romvigvej. (FHM 4296/2184). Ørre-Sinding sogn, Region Midtjylland. Sted- og lok.nr.: 
180312-118. UTM: 488406/ 6231932 zone 32 
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hvor også jordprøven påhældes. Efterhånden som vandstanden stiger, frigøres elementer i 

jordprøven, der er lettere end vandet, såsom forkullede planterester, som til sidst flyder ud 

over den øverste ende af slisken, hvor de opfanges i et stofnet med maskestørrelser på ca. 

0,25 mm. Floteringsprøven i stofnettet tørres og er nu klar til gennemsyn, mens den tunge 

floteringsrest, der ligger tilbage i floteringsmaskinen efter den afsluttede flotering, kan 

soldes. 

 

Det kursoriske gennemsyn 
Resultatet af det efterfølgende arkæobotaniske kursoriske gennemsyn kan ses i tabel 3. 

Gennemsynet blev foretaget af cand.mag. Mads Bakken Thastrup på Afdeling for 

Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum. 

Det kursoriske gennemsyn viste, at der var forkullede makrofossiler i form af frø i de tre 

gennemsete prøver. De forkullede frø kunne artsbestemmes til mose-pors (Myrica gale) og 

star (Carex sp.). To af prøverne havde desuden et meget højt trækulsindhold, mens mængden 

i den tredje var noget mindre. 

På baggrund af det kursoriske gennemsyn blev der besluttet at lave en kombineret 

arkæobotanisk og vedanalyse af de tre gennemsete prøver. 

Formålet med analysen er at undersøge, om mose-porsen, der er fundet i prøverne, kan 

være intentionelt indsamlet f.eks. med henblik på ølbrygning, eller om den ubevidst er blevet 

indslæbt med andre planter. 

 

Grubehus A9743 
Grubehuset havde en bredde på 3,83 meter og en længde på 5,20 meter og var orienteret 

nordøst-sydvest. Resultaterne af 14C-dateringerne fra grubehuset gav en datering på 1022 - 

1214 e.Kr. 

Grubehuset bestod af flere forskellige lag i form af diverse opfyldslag og nedsunkne 

kulturlag. Mod bunden blev der observeret et mørkt trækulslag (lag p), der er tolket som et 

muligt bund-/funktionslag. Herfra blev der undtaget en jordprøve x3 til flotering. Der blev 

ligeledes udtager jordprøver fra lag l (x9), der er tolket som et muligt indgangsparti, og lag v 

(x10), der udgør det absolutte bundlag i grubehuset. 
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Figur 2. Grubehus A9743 i fladen set fra vest. På den nordlige kortside ses indgangspartiet (foto fra 

udgravningsberetning af JH fra Museum Midtjylland) 

Vedanatomisk analyse 
Fra grubehuset A9743 er der identificeret trækul fra prøverne: x3, x9 og x10. Prøverne er 

vedanalyseret på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum af 

cand.mag. Jannie Koster Larsen. 

Vedanalysen indbefatter undersøgelse og identifikation af 30 trækulsstykker fra hver 

prøve. Med det formål at foretage en så repræsentativ analyse som mulig, er der til 

identifikation udvalgt trækulsstykker af forskellig størrelse og trækulsstykker med og uden 

synligt recente brudflader. De identificerede stykker er alle større end 2 mm, der 

repræsenterer de identificerbare trækulsstørrelser i prøven. Derudover er prøverne generelt 

gennemset for tilstedevær af øvrige elementer (f.eks. stængler, bark o.l.), ligesom den 

procentvise stængelandel i prøver er estimeret. 

I forbindelse med analysen er trækullet 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. 

 

Der er i alt identificeret 90 stykker trækul, hvilket ikke rækker til en et kvantitativt statistisk 

tolkningsgrundlag. Det er derfor vigtigt at fremhæve usikkerheden ved tolkningen af de 

forskellige træarters betydning, 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 træarter, som kun forekommer i et beskedent antal og i et begrænset 

omfang, kan repræsentere indblanding eller forurening fra omkringliggende aktiviteter. 

Resultater 
Trækullet i samtlige prøver fremstår overordnet set godt bevaret. I alle prøver ses mange 

trækulstykker med recent brudflade, hvilket angiver, at trækullet er fragmenteret i nyere tid, 
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f.eks. ved prøvehåndtering og transport. Det fortæller sandsynligvis også, at flere stykker 

trækul i samme prøve kan stamme fra samme (eller få) oprindeligt større trækulstykker. 

 

Prøverne x3, x9 og x10 er som tidligere beskrevet udtaget fra forskellige områder og lag i 

grubehuset A9743 og fremstår også forskellige i forhold til bevaring og mængden af trækul i 

prøverne. 

X3 repræsenterer prøven med flest stykker trækul (650 ml), efterfulgt af x9 og x10, hvori 

der kun er bevaret hhv. 360 ml og 18 ml forkullet materiale. Samtidig er x10 den eneste af 

prøverne, hvori der er set forkullede stængelfragmenter (se tabel 2), der estimeres at udgøre 

omkring 5% af den samlede prøvemængde. I x3 er der ydermere set flere stykker med okker-

udfældning og flere stykker forkullet bark, der i enkelte tilfælde kan identificeres til eg (se 

evt. tabel 2). 

 

I alt er der identificeret 90 stykker trækul, resultaterne er opstillet i tabel 1. Der er fundet 

trækul fra ni løvtræsarter: Alnus sp., el, Betula sp., birk, Corylus sp., hassel, Euonymus sp., 

benved, Fraxinus sp., ask, Maloideae (Pomoideae), kernefrugtfamilie, Prunus sp., 

stenfrugtfamilie, Quercus sp., eg, og Salix sp., pil, samt trækul fra én, måske flere arter af 

dværgbuske: Ericaceae, lyngfamilie, Myricaceae, porsefamilien, eller Myrica gale, mose-pors. 

Eg (N=41) og birk (N=25) dominerer og er også de eneste to arter, der er fundet i alle tre 

prøver, el og pil forekommer i to af de analyserede prøver, hvorimod de øvrige arter kun er 

repræsenteret ved få stykker trækul (se tabel 1) og kun forekommer i én af de tre prøver.  

Prøverne fremstår forskellige i forhold til artssammensætning og diversitet. I x3 og x10 er 

der fundet hhv. syv og muligvis flere arter (se tabel 1), hvorimod der i x9 kun er set to arter: 

birk og eg. Ydermere er der kun i én af prøverne, x10, set stængler: Stænglerne fremstår 

morfologisk forskellige og grupperes på baggrund af dette i to typer (se evt. tabel 2): en 

kroget stængel uden synlig marv, 0-5 stiger i perforationspladerne og en usynlig/jævn 

overgang mellem vår og vinterved. Denne type tolkes som lyngfamilie/porsefamilien. Den 

anden type har et ret stængelforløb med synlig marv, ca. 5-10 stiger i perforationspladerne 

og sparsom poredannelse i vinterveddet og tolkes som mose-pors/hassel. De to typer kan 

desværre ikke nærmere bestemmes grundet fragmenternes lille størrelse og artens 

ukarakteristiske morfologi. 

På ét trækulsstykke af en forkullet kvist i x10 var der dannet vårved, men endnu ikke 

høstved (se tabel 2), hvorfor det er muligt groft at estimere høsttidspunktet til omkring 

midten af hassels vækstsæson, dvs. sommer. 

 

De fundne arter er alle, undtagen hassel, lystræer, der fordrer og trives i et lysåbent miljø. 

Både pil og birk betegnes også som pionertræer, da de begge med tiden bukker under for 

andre træarter, som vokser frem under dem. Lyngfamilie og porsefamilien trives på magre 

jorde (Brøndegaard 1978; Hansen 1993), hvorimod birk, el og nogle arter af pil kan trives i 

fugtige områder (Møller, P. F. 2010:105ff). Umiddelbart er der kun identificeret relativt få 

stykker trækul, og derfor er der tale om et meget sparsomt tolkningsgrundlag for et 

vegetationsbillede. Ikke desto mindre må trækullet mest sandsynligt afspejle træarter fra de 

omgivende landskaber, jf.  ”Principle of Least Effort” (Shackleton & Prins 1992). Arterne 

fundet her antyder dog altovervejende et lysåbent landskab præget af mager jord med 

hededannelse. 
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Arkæobotanisk analyse 
Der blev foretaget arkæobotanisk analyse af de tre prøver fra grubehuset: X3, X9 og X10. 

Der blev i samtlige prøver fundet mulige rakler af hedelyng (Calluna vulgaris), hedelyng 

kapsler, blade af hedelyng og blomsterknopper/skud af planter, hvoraf nogle formentlig er 

fra hedelyng. Bladene, kapslerne og blomsterknopperne er ikke optalte, da det kan være 

svært at identificere dem med sikkerhed. Men deres forholdsvise høje, men ikke 

dominerende, tilstedeværelse kunne tyde på, at de bevidst er blevet indsamlet. 

 

X3 

Prøven bestod af 650 ml trækul og forkullede makrofossiler. Prøven er domineret af mose-

pors (Myrica gale), som udgør 59% af de identificerede arter, mens siv (Juncus sp.) er 

repræsenteret med 32%. Dernæst kommer star (Carex sp.) med 7%, mens gåsefod 

(Chenopodium sp.), potentil (Potentilla sp.) og græsfamilen (Poaceae) tilsammen kun udgør 

knapt 2% af de identificerede arter (Tabel 4, figur 3). 

 

 
Figur 3. Fordelingen af identificerede arter fundet i X3 

 

X9 

Prøven bestod af 360 ml trækul og forkullede makrofossiler. Prøven er domineret af siv 

(Juncus sp.), som udgør 60% af de identificerede arter, mens mose-pors (Myrica gale) udgør 

34%. Star (Carex sp.), mulig siv (cf. Juncus sp.), potentil (Potentilla sp.) og kløver (Trifolium 

sp.) udgør tilsammen omkring 5% af de identificerede arter (Tabel 5, figur 4). 
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Figur 4. Fordelingen af identificerede arter fundet i X9 

 

X10 

Prøven bestod af 18 ml trækul og forkullede makrofossiler. Prøven indeholder 

altdominerende mose-pors (Myrica gale), som udgør hele 94,5 % af de identificerede arter, 

mens de resterede 5,5% er repræsenteret af hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), 

hedelyng (Calluna vulgaris), star (Carex sp.) og græsfamilien (Poaceae) (Tabel 6, figur 5). 

 

 
Figur 5. Fordelingen af identificerede arter fundet i X10 
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Diskussion 
Ud fra sammensætningen af makrofossilerne er der ikke noget, der tyder på, at grubehuset 

er blevet brugt til forarbejdning af ”almindelige” afgrøder så som korn. Dels blev der ikke 

fundet forkullede kornkerner i prøverne, ligesom sammensætningen af frøene ikke tyder på 

typisk markukrudt. Den mere sandsynlige forklaring på sammensætningen af frøene er, at de 

er blevet indsamlet og formentlig bearbejdede i grubehuset. 

Prøverne fra huset afspejler formentligt en sammenblanding af gulvstrøelse, brændsel samt 

forskellige aktiviteter, der har foregået i huset, hvilket besværliggør sikre konklusioner, men 

det er dog muligt at komme med nogle forsigtige overvejelser.  

Den første, og mest sandsynlige forklaring på tilstedeværelsen af mose-pors og hedelyng 

er, at grubehuset er blevet brugt til forarbejdning af råvarer til ølbrygning. Mose-pors var 

almindeligt tilsætningsstof i ølbrygning, før humle blev foretrukket (Behre 1999, 

Brøndegaard 1979). Mose-pors er tidligere fundet i flere grubehuse, hvor det ligeledes er 

blevet tolket ind i en ølbrygningskontekst (Henriksen 2006, Viklund 2011). Selv om mose-

pors har været anvendt til flere forskellige ting i fortiden (Brøndegaard 1979) skriver Karin 

Viklund (2011), at en høj tilstedeværelse af porsefrø mest sandsynlig er spor af ølbrygning, 

og der er ingen anden kendt brug af planten, som efterlader så mange frø. Brugen af mose-

pors i gærede drikke går langt tilbage, bl.a. blev der i Egtved-pigens grav fundet en barkspand, 

som havde indeholdt en gæret drik med bl.a. mose-pors (https://natmus.dk/historisk-

viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/bronzealderen-1700-fkr-500-

fkr/egtvedpigen/egtvedpigens-oel/).  

Lyngblomster er ligeledes blev brugt i forbindelse med ølbrygning (Behre 1999, 

Brøndegaard 1979). Et bryggeri i Skotland, Williams Bros. Brewing Co., brygger i dag en øl, 

som de siger stammer fra en gammel gælisk opskrift 

(https://www.williamsbrosbrew.com/beer/fraoch), og ifølge Brøndegaard (1979) bryggede 

vikingerne øl lavet med lyng.  

Der blev til gengæld ikke fundet forkullede og spirede byg-kerner i grubehuset. Byg er en 

vigtig del af ølbrygning, og manglen af byg i prøverne tyder på, at maltningen og selve 

ølbrygningen ikke har foregået i grubehuset, men et andet sted på lokaliteten; muligvis i 

hovedhuset, hvor man allerede har et veletableret ildsted. 

En anden mulig funktion er, at grubehuset er blevet brugt til produktion af tekstiler. Både 

mose-pors og hedelyng kan bruges til farvning af tekstiler. Uldgarn, som koges i lyng, farves 

gul eller grøn, mens mose-pors er blev brugt til at farve tekstiler og uld gult, brunt og grønt 

(Brøndegaard 1979). En anden ting, som understøtter denne tolkning, er tilstedeværelsen af 

et forkullet stykke benved (Euonymus europaeus). Benved er i historisk tid blevet brugt til 

spinderedskaber, og dens blomster er blevet brugt som middel mod møl og lus (Ibid:18). 

En tredje, men mindre sandsynlig tolkning er, at lyngbladene og lyngblomsterne 

repræsenterer gulvstrøelse i grubehuse, og de andre arter i prøverne er indslæbt sammen 

med lyngen. Vi ved, at hedelyng er blevet brug til gulvstrøelse i historisk tid (Ibid). Men der 

er flere ting, som gør, at denne tolkning usandsynlig. Til dels blev der kun fundet få forkullede 

stængler af lyng i prøverne. Hvis hedelyng var brugt til gulvstrøelse, burde der være langt 

flere forkullede lyngstængler i prøverne. Derudover burde lyng, både i form af frø, blomster 

og frø være den dominerende sort, men dette er ikke tilfældet. 

Den høje mængde siv i en af prøverne kan tyde på, at siv ligeledes er blevet indsamlet. Siv 

er bl.a. blevet brugt til fletning af kurve, men stænglerne kan ligeledes bruges til væge i 

tranlamper, stråtag eller gulvstrøelse (Brøndegaard 1979). Men dens tilstedeværelse kan 

også skyldes, at den er blevet indslæbt med de andre indsamlede arter. 

https://www.williamsbrosbrew.com/beer/fraoch
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Afslutning 
Analyserne af grubehuset har givet et godt billede af grubehusets mulige funktion. Dens mest 

sandsynlige tolkning er, at grubehuset har været anvendt i forbindelse med ølbrygning, hvor 

man har brugt især mosepors, men også blomster af hedelyng, som smagsgivere i øllet. 

Samtlige arter fundet i grubehuset, er arter, der vokser sammen med både mose-pors og 

hedelyng, og derfor må det formodes, at deres tilstedeværelse i prøverne skyldes, at de er 

blevet indslæbt sammen med mose-porsen og lyngblomsterne.  

Grubehuset har formentlig haft flere forskellige funktioner. Både mose-pors og lyngblade 

er i historisk tid blev brug til farvning af uld og tekstiler, og derfor kan det ikke helt udelukkes, 

at grubehuset er blevet brugt til dette formål. Den høje tilstedeværelse af siv kunne desuden 

tyde på, at den også er blevet indsamlet og brugt til fletning, tag, gulvstrøelse eller væge i 

tranlamper. 

 

Planter fundet i prøverne 

Planterne – de dyrkede og indsamlede arter 
Calluna vulgaris (L.) Hull. Hedelyng. 20-60 cm, blomstrer august-september. Flerårig. Heder, 

klitheder, hedemoser, tørre dele af højmoser. (Hansen 1993) 

Myrica gale L. Pors. Busk, 1-1,5 m høj. Blomstrer marts-april. På næringsfattig, fugtig bund, 

især i moser og grøfter i heder og klitheder. (Hansen 1993) 

 

Identificerede planter 
Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig omkring 

3.100 frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt op til 40.000 frø. Blomstrer og 

frømodning juni-oktober. Udpræget sommerannuel, meget skadeligt ukrudt i 

vårsædsmarker. Især på velgødet jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. 

(Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922) 

 

Planter identificeret til slægt eller familie 
Carex sp. Star 

Chenopodium sp. Gåsefod 

Juncus sp. Siv 

Trifolium sp. Kløver 

Poaceae Græs-familien 

Potentilla sp. Potentil 

 

 

Træarter fundet i prøverne 
Løvtræ 

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, 
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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. 

 

Ericaceae, lyngfamilien  

Lyngfamilie er en familie af flerårige buske eller dværgbuske, ofte stedsegrønne, hvoraf 

flere er hjemmehørende arter så som rosmarinlyng, hede-melbærris, hedelyng og revling. 

Hedelyng, Calluna vulgaris, vokser på heder, klitheder, hedemoser og tørre dele af 

højmoser. Hedelyng har været anvendt som hø til vinterfoder og tørv til byggeri og 

brændsel (Brøndegaard 1978; Hansen 1993). 

 

Myricaceae, porsfamilien 

Busk. Vokser på nærringsfattig, fugtig bund, især i moser og grøfter i heder og klitter (Hansen 

1993). 

 

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. 

 

Euonymus, benved 

Busk eller lille træ, som vokser i næringsrige skove, skovbryn, hegn, strandkrat og i lysåbne 

skove af eg og ask. Benved foretrækker næringsrig jord og er speciel hyppig på kalkrigt 

moræneler og kridt. Alle dele af planten er giftigt. Benveds træ er meget hårdt og blev 

tidligere brugt til dreje- og husflidsarbejde, trækul, krudt, skostifter og galanterivarer 

(Brøndegaard 1978:17ff; Risør 1966:69; Hansen 1993:340). 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

Myrica gale, mose porse 

Dværgbusk, der vokser på nærringfattig, fugtig bund, især i højmoser og grøfter i heder og 

klitheder. Indeholder duftende stoffer, der har gjort planten populær som øl- og 

snapsekrydderi og tobak, ligesom blade og stængler af planten er blevet lagt i sengehalm 

for at holde lus og lopper væk. Ydermere har planten ved kogning være anvendt som 

farvestof og grene og/eller ris været anvendt som koste (Brøndegaard 1978:83ff; Hansen 

1993). 

 

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 

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. 

 

Salix sp., pil 

Kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Lystræer. Femhannet pil, Salix pentandra og 

øret pil, Salix aurita med flere arter, vokser som buske og småtræer på fugtig mark. Selje-pil, 

Salix caprea, vokser på åben mark, 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. 
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x3 A9743 P Muligt bund-/funktionslag 1 3   1 2 2   19 2       7 

x9 A9743 L Muligt indgangsparti   19           11         2 

x10 A9743 V   3 3 5       1 11 2 2 2 1 7 OBS! 

Antal stykker pr. art: 4 25 5 1 2 2 1 41 4 2 2 1  

Antal prøver hvori art forekommer: 2 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1  

Tabel 1. Fordeling af træarter i prøverne fra grubehuset A9743, HEM 5400. Orange markerer den 

dominerende art. Gul markerer den næstmest hyppige art. 

 

  Gren Stamme/gren   

 

Kvist Yngre Ældre 
u. 

tyller 
m. 

tyller 

Ældre  
u. 

tyller 

Ældre 
m. 

tyller 
Stængel Kommentarer 

x3 

Alnus sp.       1         * 1 stk. er med bevaret 
bark, ca. 30 
årringe/0,5cm 
  
  
  
  
  
  

Betula sp.       3         

Euonymus sp.       1         

Fraxinus sp.       2         

Maloideae  
(Pomoideae) 

      2         

Quercus sp.     2* 6   11     

Salix sp.       2         

x9 

Betula sp.       17           
  Quercus sp.         5   6   

x10 

Alnus sp. 
      3**         

* Meget tæt 
årringsdannelse, ca. 20 
årringe/0,5cm 
** 1 stk. med meget 
afrundede kanter 
*** 4 årringe, afsluttet 
i midt vækstsæson, 
marv og bark bevaret 
**** Uden marv, 
stigeforment 
perforationer ikke set 
***** Med marv, 
stigeforment 
perforationer m. <10 
trin 
  
  
  
  

Betula sp. 
      3         

Corylus sp. 
1***     2 1* 1     

Prunus sp. 
  1             

Quercus sp. 
      4 6 1     

Salix sp. 
      2         

Cf. Betula 
      1         

Ericaceae/Myricaceae 
              2**** 

Myrica Gale/Corylus 
              2***** 

Tabel 2. Fordeling af trædele i prøverne fra grubehuset A9743, HEM 5400. 
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PRØVE-
NR. 

EGNET TIL  
MAKROFOSSIL 

ANALYSE 

EGNET TIL  
VEDANALYSE 

EGNET TIL  
C14 DATERING 

KORN FRØ TRÆ 
BEMÆRKNINGER VEDR.  

KURSORISK GENNEMSYN 

5400x3 Evt. Ja Evt. 0 Få XXXXX Myrica gale 

5400x9 Ja Ja Evt. 0 Mange XXXXX Myrica gale, Carex, stængler 

5400x10 Ja Nej Evt. 0 Mange XXX Myrica gale 

 

 

  

  Delprøver  

Samlet og 
omregnet  

X-nr.   3 3 3 3   3 X-nr. 

Delprøve   1 2 3 4       

A-nr.   A9743 A9743 A9743 A9743   A9743   

Prøvestørrelset (ml)   500 86 42 30   650 Prøvestørrelse (ml) 

Analyseret (ml)   500 86 42 7,5     Analyseret 

                 

Carex sp.     1 48    49 Star 

Chenopodium sp.     7      7 Gåsefod 

Juncus sp.         58  232 Siv 

Myrica gale     310 113    423 Mose-pors 

Poaceae       3    3 Græsfamilien 

Potentilla sp.       4    4 Potentil 

                 

Indet   1 11 91 4  119 Ubestemmelig 

                 

Trækul (x-xxxxx)            XXXXX Trækul (x-xxxxx) 

Tabel 4. Resultatet af den arkæobotanisk analyse af X3 fra HEM 5400. Trækulsmængden 

opgives som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med det største indhold af trækul.  

Tabel 3. Resultatet af det kursoriske gennemsyn. Cf. angiver sandsynlig artsbestemmelse. 

Fragmenter er angivet med f. Trækulsmængden opgives som henholdsvis X med det 

mindste og XXXXX med det største indhold af trækul 
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  Delprøver  

Samlet og 
omregnet  

X-nr.   9 9 9 9  9 X-nr. 

Delprøve   1 2 3 4      

A-nr.   A9743 A9743 A9743 A9743  A9743   

Prøvestørrelset (ml)   300 34 28 26  360 Prøvestørrelse (ml) 

Analyseret (ml)   300 34 14 5,6    Analyseret 

                 

Carex sp.     11 7    18 Star 

Juncus sp.       6 91  429 Siv 

cf. Juncus sp.       13    13 Mulig siv 

Myrica gale   5 231 12     248 Mose-pors 

Potentilla sp.       2    2 Potentil 

Trifolium sp.     5      5 Kløver 

                 

Indet     29 28 51  294 Ubestemmelig 

                 

Trækul (x-xxxxx)            XXXXX Trækul (x-xxxxx) 

 

 

  Delprøver  

Samlet og 
omregnet  

X-nr.   10 10 10 10  10 X-nr. 

Delprøve   1 2 3 4      

A-nr.   A9743 A9743 A9743 A9743  A9743   

Prøvestørrelset (ml)   12 4 3 2,6  18 Prøvestørrelse (ml) 

Analyseret (ml)   12 4 3 2,6    Analyseret 

                 

Calluna vulgaris       3    3 Hedelyng 

Carex sp.       1    1 Star 

Chenopodium album     4 2    6 Hvidmelet gåsefod 

Myrica gale     157 33    190 Mose-pors 

Poaceae       1    1 Græsfamilien  

                 

Indet     18 83 1  102 Ubestemmelig 

Trækul (x-xxxxx)            XXX Trækul (x-xxxxx) 

  

Tabel 5. Resultatet af den arkæobotanisk analyse af 9 fra HEM 5400. Trækulsmængden 

opgives som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med det største indhold af trækul. 

Cf. angiver sandsynlig artsbestemmelse. 

 

Tabel 6. Resultatet af den arkæobotanisk analyse af X9 fra HEM 5400. Trækulsmængden 

opgives som henholdsvis X med det mindste og XXXXX med det største indhold af trækul. 
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