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Indledning 

Arkæologer ved Museum Midtjylland afdækkede i 2014 i forbindelse med udgravning af 

lokaliteten HEM 5339, Grønbæksminde IV en velbevaret gravhøj i to faser i Aulum Sogn (526 

m2, N56.2513715186°/E8.789755546°). Gravhøjens ældste fase indeholdt spor efter en 

central begravelse fra neolitikum, hvor kun bunden af jordfæstegraven var bevaret. Den 

yngste fase indeholdt en central jordfæstegrav fra ældre romersk jernalder, hvor 

gravgaverne bestod af lanse, skjoldbule, knive og seks lerkar hvor et indeholdt en kop. I og 

omkring højen fandtes spor efter aktivitet i form af nedgravninger (gruber), hvoraf tre lige 

udenfor gravhøjens randstenkæden indeholdt forholdsvist meget trækul. To urnebegravelser 

fandtes uden for højfoden mod øst. En af disse urner indeholdt knoglerester og dateres på 

baggrunden af keramikkronologi til førromersk jernalder (Nielsen 2015). 

Denne rapport handler om vedanalyse af tre trækulsprøver fra tre nedgravninger lige 

udenfor gravhøjens randstenkæden (figur 1). Formålet med analysen har været at 

identificere trækulstykkernes art og give en fortolkning af resultaterne. 

 

Metode 

Prøverne er udtaget og floteret ved Midtjylland Museum og analyseret ved Moesgaard 

Museum. Der er som udgangspunkt udvalgt 30 trækulstykker fra hver prøve til vedanalyse. 

For at kunne foretage en så repræsentativ udtagning som muligt er alle prøver gennemset 

og individuelt vurderet, og der er udvalgt trækulstykker af forskellig størrelse.  

I forbindelse med vedanalysen blev trækulstykker 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 trædel vurderet ud fra årringenes krumning og årringsbredde i 

trækulsfragmenterne (f.eks. kvist, yngre gren eller ældre stamme). Bedømmelsen er 

subjektiv, særligt når det gælder stammeved. De stykker, der betegnes ’yngre stamme’ kan 

være fra både yngre og mere eller mindre ældre stammer med krummede årringe.  

Til datering er der også udtaget et stykke trækul fra hver prøve. Dateringernes resultater var 

ikke tilgængelig på tidspunktet det denne rapport blev skrevet. 
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Figur 2. HEM 5339, Grønbæksminde IV, gravhøjen (oversigt niveau II). Blå: trækulsgruber, grøn: grøft; 

grå: randsten, rød: vækstlag (gamle overflade nedenfor gravhøj) (figur: J. Helt/ Nielsen 2015). 

 

Resultater 

Trækullet var godt bevaret. Individuelle prøvebeskrivelser fremgår af tabel 1. I alt er der 

analyseret og identificeret 90 stykker trækul fra 3 prøver. Artsbestemmelser fremgår af tabel 

2. Af figur 2 fremgår hvilken del af træet, trækulstykkerne af eg kommer fra. 

 

Tabel 1. HEM 5339, Grønbæksminde IV, prøvebeskrivelser af trækulsprøverne. 

X-nr. A-nr.  Beskrivelse 

10 17  Flere tusinde trækulsfragmenter, max. størrelse 4 cm. 

77 147  Ca. 200 små stykker trækul (max. størrelse 1 cm, fleste stykker max. 0,5 cm).  

108 142  Få tusinde trækulsfragmenter, max. størrelse 2 cm. 

 

I prøve X10 (A17) er kun fundet el (Alnus sp.). Det fundne trækul fra el er fra ældre 

grene/yngre stammer og yngre stammer. Delene fra grene kan være fra den indre del af 

yngre træstammer. El er i Danmark repræsenteret af to arter: rødel (Alnus glutinosa) og gråel 

(Alnus incana). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Rødel vokser på fugtig 

bund, ofte uden indblanding af andre træarter, mens grå-el vokser på tør, mager bund (Risør 

1966). Elletræ har en ringe vedtæthed, men brænder ikke desto mindre godt, når det er 

tørret (Risør 1966; Taylor 1981).  
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Prøverne X77 (A147) og X108 (A142) indeholdt primært eg (Quercus sp.). Et fragment i prøve 

X77 er bestemt som mulig eg, mens prøve X108 indeholdt et fragment af mulig lyng (cf. Erica 

sp.). Egetræet i prøve X77 er fra stammer og små fragmenter, for hvilke det ikke var muligt 

at se hvad for en trædel de kom fra. Egetræet i prøve X108 er fra ældre grene/yngre stammer, 

yngre stammer og stammer (ung eller gammel). Delene fra grene kan være fra den indre del 

af træstammer. Årringene af ca. fem af fragmenterne af eg i prøve X77 var smalle, som 

skyldes en langsom tilvækst. 

Eg er i Danmark 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). Eg er meget velegnet som bygningstømmer og brænde. Egetræ 

er egnet som brænde grundet veddets høje tæthed (Risør 1966). 

 

Tabel 2. HEM 5339, Grønbæksminde IV, trækulsbestemmelser. 

Art (Latin) 

Prøve-nr. 

Art (Dansk) X10 X77 X108 I alt (n) I alt (%) 

Antal 

prøver art 

er fundet i 

Alnus sp. El 30     30 33 1 

cf. Erica sp. Muligvis lyng     1 1 1 1 

Quercus sp. Eg   29 29 58 64 2 

cf. Quercus sp. Muligvis eg   1   1 1 1 

I alt pr. prøve   30 30 30 90   
Antal arter pr. prøve   1 1 2    

 

 

Figur 2. HEM 5339, Grønbæksminde IV, trædele. =ældre gren, G=gren, ÆG/YS=ældre gren/yngre 
stamme, YS=yngre stamme, ÆS=ældre stamme, S=stamme, U=ukendt (gren/stamme). 
 

Diskussion 

Denne vedanalyse omhandler tre trækulsprøver fra nedgravninger udenfor randstenkæden 

af en gravhøj med jordfæstegraver fra neolitikum og ældre romersk jernalder. En prøve er 

domineret af el, mens de andre to er domineret af eg. Disse resultater viser, at i det mindste 

disse to arter voksede i området. For alle tre prøver gælder, at det er muligt, dog ikke bevist, 

at prøverne hver især repræsenterer et enkelt, oprindeligt større stykke træ.  
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De tre anlæg med forkullet træ afspejler en aktivitet hvor man har anvendt ild, enten i 

anlægget eller ved siden af anlægget og hvor man så har bortskaffet trækullet efterfølgende. 

En mulighed er, at trækullet i de tre undersøgte anlæg stammer fra et ligbrændingsbål. Hvis 

de fundne urner indeholder trækul, kan en sammenligning af dette trækul med trækullet fra 

gruberne eventuelt give videre oplysninger om det. 14C-dateringerne fra trækulsprøver fra 

gruberne kan også belyse forholdet mellem jordfæstegraverne, gruberne og den typologisk 

daterede urne. 
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