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Indledning og datagrundlag
Seks jordprøver fra hver af to lokaliteter blev i 2008 tilsendt afdelingen for 

Konservering og naturvidenskab på Moesgård Museum af arkæolog Tor-

ben Trier Christiansen med henblik på pollenanalyse. Se tabel 1 og 2 for 

beskrivelse af prøverne. Prøverne blev efterfølgende præpareret på GEUS 

af laborant Beth Stavnsgård. Prøverne gennemgik derefter alle en vurdering 

af pollenbevaringen, og ved hjælp af en estimering af pollenkoncentrationen  

og identifi ceringsgraden blev der dannet grundlag for udvælgelsen af prø-

ver, der var egnet til fuld analyse. 

Materiale fra Finnelstrupgård Syd

Seks prøver blev præpareret, og tre af disse blev vurderet egnet til analyse. 

Tabel 1 indeholder en beskrivelse af prøverne. De tre prøver, der er fremhæ-

vet, er inkluderet af den fulde analyse. Som det ses af beskrivelsen, er de tre 

prøver alle udtaget fra højfyldet lige omkring, dvs. over, i og under, et synligt 

fortidigt vegetationslag i fyldmaterialet. De tre prøver tolkes at repræsentere 

vegetationen i en periode, efter at højen blev opført.

X-NR Materiale Beskrivelse Diverse A-NR T-Plan

X066 Analyseprøve Pollenprøve Af højfyld lige over brunt 
vegetationslag

A001 T011

X067 Analyseprøve Pollenprøve Af brunt vegstationslag i 
intakt højfyld

A001 T011

X068 Analyseprøve Pollenprøve Af højfyld lige under brunt 
vegetationslag 

A001 T011

X069 Analyseprøve Pollenprøve Af højfyld lige over oldtids-
muldlag

A001 T011

X070 Analyseprøve Pollenprøve Af top af oldtidsmuldlag A001 T011

X071 Analyseprøve Pollenprøve Af top af oldtidsmuldlag A001 T011

Tabel 1. Beskrivelse af prøverne inkluderet af vurderingen af prøverne fra Finnelstrupgård Syd. De 

fremhævede prøver blev udvalgt til pollenanalyse.

Foto 1. Profi l hvori pollenprøverne x066, x067 og x068 blev udtaget, 

de tre øverste prøver. Den øverste, og dermed den yngste af prøverne, 

er x066.
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Materiale fra Tviehøj II
Seks prøver blev præpareret, og tre af disse blev vurderet egnet til analyse. 

Tabel 1 indeholder en beskrivelse af prøverne. De tre prøver, der er frem-

hævet, er inkluderet af den fulde analyse. Som ved Finnelstrupgård Syd, og 

som det ses af beskrivelsen tabel 2, er de tre prøver, der er inkluderet af ana-

lysen, alle udtaget fra højfyldet lige omkring, dvs. over, i og under, et synligt 

vegetationslag. Dette lag tolkes at repræsentere vegetationen fra en periode,  

efter at højen blev opført.

X-NR Materiale Beskrivelse Kontekst A-NR T-Snit

X050 Analyseprøve Pollenprøve Fra lag lige over oldtidsmuldlag A001 T011

X051 Analyseprøve Pollenprøve Fra top af oldtidsmuldlag A001 T011

X052 Analyseprøve Pollenprøve Fra bund af oldtidsmuldlag A001 T011

X053 Analyseprøve Pollenprøve Lige over vegetationslag i intakt 
højfyld

A001 T011

X054 Analyseprøve Pollenprøve Af brunt vegetationslag i intakt 
højfyld

A001 T011

X055 Analyseprøve Pollenprøve Lige under vegetationslag i intakt 
højfyld

A001 T011

Tabel 2. Beskrivelse af prøverne inkluderet af vurderingen af prøverne fra Tviehøj II. De fremhæ-

vede prøver blev udvalgt til pollenanalyse.

Foto 2. Profi l hvori pollenprøverne x053, x054 

og x055 blev udtaget, de tre øverste prøver. Den 

øverste, og dermed den yngste af prøverne, er 

x053.
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Metode

Pollenidentifi kation og optælling

Der blev for hver af de seks prøver talt og identifi ceret pollen i syv timer 

yderligere end de to timer, der allerede var brugt til vurderingen. Dette 

resulterede i pollensummer på hhv. x066:318; x067: 283 og x068:243 samt 

x053:250, x054:119 og x055:232. Pollenidentifi kationen blev baseret på 

bestemmelsesnøgler i Fægri & Iversen (1989), Beug (2004) samt referen-

cesamlingen på Moesgård Museum. Alle typer blev bestemt til laveste taxa 

muligt, dvs. til familie, slægt, type (gruppe af slægter eller arter) eller art, 

og er som sådan navngivet i henhold til regler fra Birks 1973. Resultatet af 

optællingen ses i bilag 1 og 2.

Dannelse af delsummer

Der blev dannet delsummer på baggrund af økologiske parametre, og disse 

er tillige beregnet i procent i forhold til den totale pollensum. Summerne ses 

i tabel 3-8 samt i bilag 1 og 2. 

Foto 3. Pollenkorn af hassel , Finnelstrup-

gård Syd, Renée Enevold 2008.

Foto 4. Pollenkorn af lancet-vejbred , Tviehøj 

II, Renée Enevold 2008.
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Resultatet af pollenanalysen 

Finnelstrupgård Syd prøve x068

Denne prøve var den ældste af de tre analyserede prøver fra denne lokalitet 

og blev udtaget i det nederste af vegetationslaget. Det fulde resultat af op-

tællingen ses i bilag 1.

Kun 33,3 % af den totale pollensum blev identifi ceret som træ- og busk-

typer. Dette vidner om et forholdsvis åbent landskab, da de fl este træer og 

buske producerer rigtig mange pollen, og en skov derfor vil udløse nogle 

meget højere pollenprocenter (Jonassen 1950). Det var hovedsagligt pollen 

fra hassel, der blev fundet med 27,2 %. Derudover var det eg, lind og el. 

Hassel har sandsynligvis været mere eller mindre på buskform og har stået 

i landskabet, hvor dette er blevet åbnet op og har tilstået lys til den produk-

tive busk. Hassel kan også tåle at blive græsset og kan derfor have haft en 

fordel i forhold til de andre pionertræer og buske i et landskab, der er blevet 

åbnet op til græsningsoverdrev. At der er blevet græsset kan også tolkes af 

den høje mængde af pollen fra lancet-vejbred (Behre 1981). Lancet-vejbred 

er adapteret til netop at kunne klare et højt græsningstryk. I denne prøve 

blev der fundet 20,2 % lancet-vejbred. Sammensætningen af de øvrige urter 

indikerer, at der her er tale om en forholdsvis tør græsningseng. 

Prøve x68

Træer 6,1 %

Buske 27,2 %

Dværgbuske 0,8 %

Urter med variabel økologi 65,4 %

Vådbundsurter 0,0 %

Indsamlede/kultiverede 0,4 %

Tabel 3. Den procentvise fordeling af delsummerne 

i prøve x068.

Finnelstrupgård Syd prøve x067

Prøven blev udtaget lidt over x068, i den mørkeste del af vegetationslaget. 

Det fulde resultat af pollenoptællingen ses i bilag 1.

Der blev i denne prøve fundet et endnu højere indhold af hasselpollen end 

i den tidligere (53,4 %). Der er sandsynligvis blevet åbnet mere op i land-

skabet. Andre pionertræer og buske blev også fundet hyppigere, især el med 

6 % af den totale pollensum samt pil og fyr. Summen af træer og buske 

var 63,6 %,  hvoraf størstedelen var hassel, der sandsynligvis har stået som 

buske eller krat. Sammensætningen af urter indikerer igen eng, dog lidt fug-

tigere og med et mindre græsningstryk. 

Prøver x67

Træer 10,2 %

Buske 53,4 %

Dværgbuske 0,0 %

Urter med variabel økologi 35,3 %

Vådbundsurter 0,7 %

Indsamlede/kultiverede 0,4 %

Tabel 4. Den procentvise fordeling af delsummerne 

i prøve x067.
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Finnelstrupgård Syd prøve x066

Prøven blev udtaget som den øverste prøve og er dermed yngst. Det fulde 

resultat af pollenoptællingen ses i bilag 1.

Der blev i denne prøve fundet rigtig mange pollen fra hassel (77 %). Det er 

sandsynligt, at de er blevet fremmet, for at man kunne indsamle nødderne 

i store mængder, eller de er blevet stynet, for at man kunne høste de unge 

hasselgrene. Hassel stødskyder hyppigt og regenererer hurtigt sig selv på 

den måde. Busken trives på næringsrige, både fugtige og mindre fugtige, 

jorde og er mere tolerant overfor vandstress end de fl este træer (Huntley, 

1993). De fremmes derfor af al forstyrrelse. Denne prøve var usædvanlig 

med det høje indhold af hasselpollen og relativt få fra træer og urter. Det 

kunne indikere, at hassel er blevet fremmet bevidst.

De urter, der var til stede, 18,6 %, var fortrinsvis græsser samt en smule 

bregner, ranunkel og cikorie/mælkebøtte typen samt vårbundsurter. 

Prøve x66

Træer 3,8 %

Buske 77,0 %

Dværgbuske 0,0 %

Urter med variabel økologi 18,6 %

Vådbundsurter 0,6 %

Indsamlede/kultiverede 0,0 %

Tabel 5. Den procentvise fordeling af del-

summerne i prøve x066.

Sammendrag, Finnelstrupgård Syd
Resultatet af pollenanalysen indikerede, at i området nær højen herskede et 

landskab, der var semiåbent med en del kratskov domineret af hassel, dog 

indledende med en højskov i nærheden. Landskabet blev åbnet mere op og 

var derefter dækket næsten udelukkende af hasselkrat. Nærområdet viste 

tegn på intensiv græsning i den ældste prøve. Dette var aftagende i de yngre 

prøver, der viste tegn på, at engen også blev mere fugtig. Der var svage indi-

kationer på dyrkning i de to ældste prøver.

Figur 1. Den procentvise fordeling af pollentyperne i overordnede sumgrupper, Finnelstrupgård Syd
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Tviehøj II prøve x055

Prøven er udtaget i det nederste af et vegetationslag i intakt højfyld. Det er 

den ældste af de tre prøver fra Tviehøj II. Resultatet af pollenanalysen ses i 

bilag 2.

Der var umiddelbart en meget lav hyppighed af pollen fra træer og buske 

og en tilsvarende høj hyppighed af pollen fra urter med variabel økologi i 

prøven. Af disse var det græsserne, der var de hyppigste med hele 60,3 %. 

Dette afspejler, at området har været en græsningseng med enkelte træer 

stående i periferien. Disse har været f.eks. hassel og el. Lancet-vejbred var 

hyppig (18,5 %), og dette indikerer et højt græsningstryk. Urtesammensæt-

ningen indikerer, at græsningsengen har været relativt tør, og der er tegn på 

dyrkning af byg. Spergel har sandsynligvis stået som et markukrudt og kan 

have været indsamlet til føde (Behre 2008).

Prøve x055 

Træer 4,3 %

Buske 2,6 %

Dværgbuske 0,0 %

Urter med variabel økologi 90,5 %

Vådbundsurter 0,0 %

Indsamlede/kultiverede 2,6 %

Tabel 6. Den procentvise fordeling af delsummerne 

i prøve x055.

Tviehøj II prøve x054

Prøven blev udtaget i det mørkeste af vegetationslaget. Resultatet af pol-

lenanalysen ses i bilag 2.

En del fl ere buske i form af hassel (20,3 %) blev fundet i denne prøve i 

forhold til den ældre x055. Udover denne busk blev der fundet en smule eg 

og lind, hvilket indikerer højskov i nærheden eller enkeltstående træer tæt-

tere på. Urtesammensætningen vidner om en græsningseng, der er ved at 

få overdrevskarakterer, dvs. har fået lov at ligge mere uforstyrret hen. Der 

ses også en relativ stor fremgang for hassel til 20,3 %. Der blev igen fundet 

pollen fra byg, og denne sort er sandsynligvis blevet dyrket i nærheden af 

højen.

Prøve x054 

Træer 1,7 %

Buske 20,3 %

Dværgbuske 0,0 %

Urter med variabel økologi 76,4 %

Vådbundsurter 0,0 %

Indsamlede/kultiverede 1,6 %

Tabel 7. Den procentvise fordeling af delsummerne 

i prøve x054.
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Tviehøj II prøve x053

Prøven blev udtaget som den øverste prøve og er derfor yngst. Det fulde 

resultat af pollenoptællingen ses i bilag 2.

Der blev som i prøve x055 fundet meget få træpollen (1,7 %) og relativt få 

fra buske (hassel 6,8 %). Der var overvejende pollen fra urter med variabel 

økologi (90,4 %), hvor over halvdelen (48,6 %) var fra græsser. 24,1 % af 

de fundne pollen var af lancet-vejbred, hvilket tyder på en intensivering af 

græsningstrykket i forhold til de øvrige prøver.

Prøve x053 

Træer 2,8 %

Buske 6,8 %

Dværgbuske 0,0 %

Urter med variabel økologi 90,4 %

Vådbundsurter 0,0 %

Indsamlede/kultiverede 0,0 %

Sammendrag, Tviehøj II
Mængden af græsser og græsningsindikatorer var markant i prøverne fra 

denne lokalitet, og der har været græsset intensivt i nærområdet. I de to 

ældste prøver var der indikationer på dyrkning af byg. Der blev fundet den 

største andel af hassel i x054, udtaget øverst i vegetationslaget. I denne prø-

ve var andelen af græsningsindikatorer dalet, og sammensætningen af urter 

fi k overdrevskarakter. Dette kunne indikere, at der var mindre forstyrrelse 

af området omkring og på højen i denne periode. I den yngste prøve var 

forstyrrelsen dog igen på niveau med den ældste prøve og græsningsinten-

siteten høj.

Figur 2. . Den procentvise fordeling af pollentyperne i overordnede sumgrupper, Tviehøj II

Tabel 8. Den procentvise fordeling af delsummerne 

i prøve x053.
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Diskussion
Det nærmeste regionaldiagram til sammenligning er fra Ove Sø, Thy (Ras-

mussen 1994). Dette repræsenterer den nordjyske vegetationsudvikling. Det 

ses af regionaldiagrammet fra Ove Sø, at hassel har, i den del af landet, sin 

absolut største udbredelse i slutningen af tragtbægerkultur ca. 3200 f.Kr. 

Ved at kigge nærmere på udviklingen af vegetationen på de to høje kan det 

konstateres, at x054 og x066 kunne være fra denne periode, hver med et 

maksimum af hassel. Dette maksimum ses kun svagt i prøverne fra Tviehøj 

II. Sandsynligvis pga. mindre fugtighed og dermed kraftigere udnyttelse til 

græsning var dette område kun svagt påvirket af hassels fremgang. Lokalite-

ten Finnelstrupgård Syd var fugtigere end Tviehøj II med vådbundsurter og 

tilgroning af kratskov med hassel, især i de to yngste prøver. Denne tilgro-

ning af hasselkrat kan også have været ret lokal.

Konklusion
Der blev fundet en markant forskel i pollensammensætningen i de seks prø-

ver. 

Resultatet af prøverne fra rundhøjen Finnelstrupgård Syd indikerede, at 

denne var omgivet af hasselkrat, der bredte sig til at være altdominerende. 

Der var indikationer på græsningtryk i den ældste prøve. 

Pollensammensætningen i prøverne fra rundhøjen Tviehøj II indikerede, at 

nærområdet af denne blev græsset intensivt og sandsynligvis var omgivet af 

tør græsningseng. Urtesammensætningen i den mellemste prøve indikerede, 

at området senere blev mindre forstyrret og fi k overdrevskarakter. I den 

yngste prøve var forstyrrelsen dog igen på niveau med den ældste prøve og 

græsningsintensiteten igen høj.

 

Renée Enevold, cand. scient.
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Bilag 1

Prøve x066 x067 x068 x066 
%

x067 
%

x068 
%

Latin Dansk

Alnus glutinosa Rødel 2 17 5 0,6 6,0 2,1

Betula Birk 9 1 1 2,8 0,4 0,4

Corylus avellana Hassel 245 151 66 77,0 53,4 27,2

Pinus sylvestris Skovfyr 3 1 0,0 1,1 0,4

Quercus Eg 2 3 0,0 0,7 1,2

Salix Pil 1 0,0 0,4 0,0

Tilia Lind 1 5 5 0,3 1,8 2,1

Træer og buske 257 180 81 80,8 63,6 33,3

Calluna vulgaris Hedelyng 2 0,0 0,0 0,8

Dværgbuske 2 0,0 0,0 0,8

Cerastium Hønsetarm type 1 9 9 0,3 3,2 3,7

Chenopodiaceae Salturtfam. 1 2 0,3 0,7 0,0

Cichorium Cikorie type 10 17 26 3,1 6,0 10,7

Dryopteris type Mangeløv type 1 2 0,0 0,4 0,8

Pl. Lanceolata Lancet-vejbred 23 49 0,0 8,1 20,2

Pl. major/media Dunet/glat vejbred 2 0,0 0,0 0,8

Pl. maritima Strand-vejbred 1 1 5 0,3 0,4 2,1

Poaceae Græsser 41 44 66 12,9 15,5 27,2

Polypodium Engelsød 3 1 0,9 0,4 0,0

Ranunculus Ranunkel 2 2 0,6 0,7 0,0

Urter med variabel 
økologi

59 100 159 18,6 35,3 65,4

Carex type Halvgræsser 1 0,0 0,4 0,0

Succissa pratensis Djævelsbid 2 1 0,6 0,4 0,0

Vådbundsurter 2 2 0 0,6 0,7 0,0

Cerealia undiff. Kornpollen udef-
fi neret

1 0,0 0,4 0,0

Spergula arvensis Spergel 1 0,0 0,0 0,4

Indsamlede/kultiverede 1 1 0,0 0,4 0,4

Pollensum 318 283 243 100,0 100,0 100,0

Pollenprocenter for Finnelstrupgård Syd
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Bilag 2

Prøve x053 x054 x055 x053 
%

x054 
%

x055 
%

Latin Dansk

Alnus glutinosa Rødel 1 5 0,4 0,0 2,2

Betula Birk 1 0,0 0,0 0,4

Corylus avellana Hassel 17 25 6 6,8 20,3 2,6

Pinus sylvestris Skovfyr 1 1 0,4 0,0 0,4

Quercus Eg 2 1 0,8 0,8 0,0

Tilia Lind 3 1 3 1,2 0,8 1,3

Træer og buske 24 27 16 9,6 22,0 6,9

Achillea Bynke 3 2 1,2 1,6 0,0

Asteraceae Kurveblomstfam. 1 0,4 0,0 0,0

Brassicaceae Korsblomstfam. 2 1 0,8 0,0 0,4

Cerastium Hønsetarm type 12 3 12 4,8 2,4 5,2

Chenopodiaceae Salturtfam. 1 0,0 0,0 0,4

Cichorium Cikorie type 6 7 4 2,4 5,7 1,7

Galium Snerre 1 0,0 0,8 0,0

Humulus/canabis Humle/hamp 1 0,0 0,8 0,0

Dryopteris type Mangeløv type 1 0,4 0,0 0,0

Pl. Lanceolata Lancet-vejbred 60 23 43 24,1 18,7 18,5

Pl. major/media Dunet/glat vejbred 1 0,0 0,0 0,4

Pl. maritima Strand-vejbred 10 1 4,0 0,8 0,0

Poaceae Græsser 121 55 140 48,6 44,7 60,3

Polypodium Engelsød 3 1 1,2 0,0 0,4

Ranunculus Ranunkel 4 1 7 1,6 0,8 3,0

Urtica Nælde 2 0,8 0,0 0,0

Urter med variabel 
økologi

225 94 210 90,4 76,4 90,5

Hordeum type Byg 2 3 0,0 1,6 1,3

Spergula arvensis Spergel 3 0,0 0,0 1,3

Indsamlede/kultiverede 0 2 6 0,0 1,6 2,6

Pollensum 249 123 232 100 100 100

Pollenprocenter Tviehøj II
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