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Indledning 
I forbindelse med en større arkæologisk undersøgelse ved Bjertrup umiddelbart sydvest for 
Hørning forestod Museum Skanderborg udgravningen af flere forskellige anlægsspor, 
herunder en lille gravplads (formodentlig germansk jernalder), bestående af 4 grave: to små 
jordfæstegrave (én barnegrav og en voksengrav), en brandgrav i form af en nedgravet urne 
med omkringliggende stolpespor fra ligbålsstativ samt en brandgrav A2095 med meget 
bevaret trækul. Brandgraven er rektangulært udformet og med en flad bund. Gravfylden er, 
foruden fundet af hvidbrændte menneskeknogler, brændte glasperler samt en 
jerngenstand, meget trækulsholdig. På baggrund af et særligt højt indhold af trækul - og 
trækul i større stykker, fra et niveau lige over bunden, er tre prøver udvalgt til kursorisk 
vedgennemsyn med henblik på at belyse hvilken type træ, der har været anvendt. 
 

Metode 
Prøverne er udtaget ved Museum Skanderborg og efterfølgende vedkursorisk gennemset på 
Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum af Ph.d. Peter Hambro 
Mikkelsen. 
Gennemsynet indbefatter undersøgelse og identifikation af 10 trækulsstykker, derudover er 
hele prøven gennemset og beskrevet i sin helhed forud for udvælgelsen af trækulsstykkerne. 
Med det formål at foretage en så repræsentativ analyse som mulig, er der til identifikation 
udvalgt trækulsstykker af forskellig størrelse og så vidt muligt trækulsstykker uden synligt 
recente brudflader iblandt stykkerne, der er større end 2mm, og som repræsenterer de 
identificerbare trækulsstørrelser i prøven. 
I forbindelse med gennemsynet er art blevet identificeret under anvendelse af stereolup og 
mikroskop med op til 500 X forstørrelse. Til identificeringerne er Schweingruber (1990) 
anvendt som identifikationsnøgle. 
Gennemsynet 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. 
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Det er vigtigt at fremhæve, at der er tale om et godt, men ikke kvantitativt statistisk egnet 
tolkningsgrundlag. Dermed sagt er det vigtigt at fremhæve usikkerheden ved tolkningen af 
en træarts betydning i det enkelte anlæg, idet flere trækulsstykker oprindeligt kan være fra 
den samme stamme og/eller gren, der blot er fragmenteret mere end andre arter. 

Resultater 
 
x60, ”Vestgavl”. Prøven består af omkring ti ganske store stykker trækul og vel +200 mindre 
til små fragmenter. Det største stykke målte 11 x Ø 5,8 cm, havde sidegren og med bevaret 
kant mod bark. Der kunne tælles 17 årringe og må formodes at være fældet absolut sidst i 
vækst. Der er udelukkende Quercus, eg, i prøven. 
 
x61, ”Balk”. Prøven består af enkelte større stykker, det største 3,7x2,7x2 cm samt vel +150 
mindre til små fragmenter. Stykkerne fragmenterer nemt, de nærmest ”falder” fra hinanden 
når de håndteres. Der er tale om træ der sandsynligvis er med større diameter, vel 
stammetræ. Der er udelukkende Quercus sp., eg, i prøven. 
 
x62, ”Træ optaget i nordvestlig hjørne”. Prøven består af to større stykker på 7x3,4x3,2 og 
3,2x3,1x2,5 cm.  Herudover 15-20 pænt store stykker samt vel +100 mindre til små 
fragmenter. Der er talt 27 årringe i det største stykke, hvor der ved kanten mod bark ses en 
vækst som må formodes at være godt inde i sæsonen. Der er udelukkende Quercus sp., eg, i 
prøven. 
 
For alle prøvers vedkommende er der få recente brud – men især i x62 er trækullet ganske 
sårbart for brud, hvor brudfladen ikke ser recent ud. Dette skyldes, at trækullet er ganske 
forurenet med silt. 
 
Tabel 1. Oversigt over trækulsidentifikationerne i A2095. 

X-nr. Quercus sp., eg 

X 60 10 stk. 

X 61 10 stk. 

X 62 10 stk. 
Af tabel 1 fremgår fordelingen af træarterne i prøverne. 
 
I alt er der identificeret 30 trækulsstykker, alt er Quercus sp., eg. I x60 og x62 er der tale om 
ungt træ, evt. retvokset stævningstræ, medens x61 sandsynligvis er stammetræ. 
Fældningstidspunktet på de yngre træer er godt ud på vækstsæsonen, dvs. lige før bladene 
tabes af træerne, sidst på sommeren eller først på efteråret. 
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Træarter fundet i prøverne 
Der er fundet træ fra én løvtræsart i undersøgelsen fra Bjertrup Østergård. I det følgende 
beskrives træarten, som de er præsenteret i prøverne. Beskrivelsen tager sit udgangspunkt i 
O. A. Høegs etnobotaniske hovedværk: Planter og tradisjon. Floraen i levende tale og 
tradisjon i Norge  
 
Quercus sp., eg 
Sommereg, Quercus robur og Vintereg, Quercus petraea, kan vedanatomisk ikke skelnes fra 
hinanden. Lyskrævende træer. Eg vokser på næsten alle jordbundstyper og de mindste krav 
til jordbunden stiller vintereg. 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. 
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