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Indledning 

Forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Herning og Holstebro gennemførte Museum 

Midtjylland i perioden 2014-2018 omfattende arkæologiske undersøgelser af det kommende 

vejtrace. Området omkring Troelstrupvej syd for Aulum viste sig særdeles rigt på forhistoriske 

aktivitetsspor i form af talrige grav- og bopladsfund. Gravfundene omfatter mindst fire, 

flerfasede gravhøje, brandgrave, brandritualer i forbindelse med højene i form brandpletter 

og kogegruberækker og -render, små urnegravsfelter mellem højene, spor efter tuegrave 

samt jordfæstegrave. Hertil kommer omfattende bebyggelsesspor i umiddelbar tilknytning 

til gravlandskabet, primært fra yngre bronzealder og yngre jernalder. Fundkomplekset er 

udgravet under det administrative samlenummer HEM 5396 Troelstrupvej, Aulum Sogn, og 

består af en række udskilte sager: HEM 5332, HEM 5335, HEM 5340, HEM 5350, HEM 5391 

og HEM 5487. Grænserne mellem de enkelte sager/lokaliteter er trukket administrativt for 

at opnå data- og udgravningsmæssigt håndterbare enheder.  

HEM 5343 Enggård, der blev undersøgt i 2014-2015, er ligeledes en del af 

motorvejsundersøgelserne i området syd for Aulum. Lokaliteten er beliggende cirka 400 

meter SSV for den sydligste del af Troelstrupvej-komplekset og lidt lavere i terrænet ned mod 

engarealerne ved Løven Å. Der er tale om en lokalitet med bopladsspor fra Senneolitikum til 

yngre bronzealder med hovedvægt på ældre bronzealder, altså overvejende en smule ældre 

end bronzealderbebyggelsen fra Troelstrupvej-komplekset. Trækul fra kogestensgruber fra 

denne lokalitet er inddraget i analysen for at perspektivere Troelstrupvej-prøverne med 

ældre materiale. C14-dateringer har dog vist, at kogestensgruberne fra Enggård skal tilskrives 

yngre bronzealder og dermed er arkæologisk samtidige med materialet fra Troelstrupvej-

komplekset. 

 

På baggrund af tilstedeværelse og bevaring af trækul i floteringsprøver fra lokaliteterne er et 

større antal prøver fra særlige kontekster, især gruber og kogegruber, efterfølgende blevet 

udvalgt til vedanalyse og i et enkelt tilfælde også makrofossil- og pollenanalyse (materiale 

udtaget i brøndlag). Vedanalysen er udført af cand.mag. Jannie Koster Larsen mens 

makrofossilanalysen er udført af cand.mag. Peter Mose Jensen og pollenanalysen af Ph.d. 

Renée Enevold. Resultaterne af makrofossilanalysen og pollenanalysen er fremlagt i separate 

rapporter, men konklusionerne herfra indgår også i denne rapport under diskussionen af 

materiale udtaget i brønden. 
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Figur 1. Kogestensgruber i huse, der indgår i analysen. 

 

Prøvekontekst 

Der er i alt analyseret trækul fra 58 anlæg og dertil, som nævnt, makrofossiler (korn og frø) 

og pollen fra ét af disse. 21 af de vedanalyserede prøver relaterer sig til anlæg, der som 

følge af deres placering, tolkes som sakrale eller muligt sakrale anlæg: kogestensgruber i 

rækker, brandpletter, urnefyld og en kogestensrende orienteret henimod gravhøje. 

15 af de vedanalyserede prøver kommer fra anlæg, der modsat ovenstående tolkes som 

spor efter aktiviteter tilknyttet den almindelige beboelse: kogestensgruber indeni huse (se 

Figur 1), én brønd samt enkelte affaldsgruber og grubekomplekser. De resterende 22 

prøver er udtaget fra hhv. én grube og 21 kogestensgruber, der ligger frit uden direkte 

relation til gravanlæg og/eller huse, hvorfor deres betydning og evt. relation til bebyggelsen 

og gravene er mere uklar (se figur 2). 
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Figur 2. Spredtliggende kogegruber der indgår i analysen. 

 

Samtlige vedanalyserede prøver er i forbindelse med analysen blevet 14C-dateret. 

Dateringsresultaterne er fremlagt i Tabel 1 og viser, at størstedelen af prøverne skal 

relateres til aktiviteter i yngre bronzealder, men med enkelte dateringer til ældre 

bronzealder og til overgangen mellem yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder.  

 

Problemstilling  

Formålet med vedanalysen er at belyse udnyttelsen af træ-ressourcer i forbindelse med 

brændsel fra forskellige kontekster. Overvægten af prøver udvalgt til analyse er udtaget i 

anlæg, hvor trækullet formodes altovervejende at afspejle brændsel: dvs. ildsteder, 

kogestensgruber og brandpletter. Som kontrast hertil er der også udvalgt og analyseret 

trækul fra prøver fra kontekster: gruber, affaldsgruber og brønden, hvor trækullet i højere 

grad formodes at afspejle tilfældigt indlejret materiale og snarer repræsentere en mere 

alsidig udnyttelse af træ i en bopladskontekst. 

En central problemstilling er ydermere at belyse omfanget af selektion og præferencer – og 

evt. udnyttelsen af træ i forbindelse med sakrale anlæg. Ved at sammenligne træarter og 

bevaringsgraden af trækullet repræsenteret i kogestensgruber på rækker nær gravhøje, vil 

samtidighed og/eller synlighed af kogestensgruber i bronzealderen også blive diskuteret. 

Metode 

Prøverne er udtaget og floteret ved Museum Midtjylland og efterfølgende analyseret på 

Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum af cand.mag. Jannie 

Koster Larsen. 



   

6 
 

Vedanalysen indbefatter undersøgelse og identifikation af 30 trækulsstykker fra hver prøve, 

og medmindre andet er angivet i prøvebeskrivelserne (se tabel 4), er hele prøven gennemset 

forud for udvælgelsen af trækulsstykkerne. 

Forud for udvælgelsen af trækulsstykkerne er prøverne inddelt i tre fraktioner på grundlag af 

trækulsstykkernes størrelse: Dp. 1 (>2mm), Dp. 2 (<2mm>1mm) og Dp. 3 (<1mm). 

Trækulsstykkerne i Dp. 3 er for små til håndtering og identifikation her er ikke mulig. I Dp. 2 

er trækulsstykkerne ligeledes meget små og vanskelige at identificere, og der er derfor 

altovervejende analyseret trækulsstykker fra Dp. 1.  

I forbindelse med analysen er art 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. 

For det samlede analyserede materiale fra Troelstrupvej er der tale om et særdeles godt og 

kvantitativt statistisk egnet tolkningsgrundlag. Dermed sagt er det dog vigtigt at fremhæve 

usikkerheden ved tolkningen af de forskellige træarters 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. Dertil er det muligt, at tilstedeværelsen af træart(er), 

som kun forekommer i et beskedent antal og i et begrænset omfang kan repræsentere 

indblanding eller forurening fra en omkringliggende aktivitet. 

Resultater af vedanalysen 

I alt er 1650 stykker trækul fordelt på 55 prøver identificeret. Prøverne indeholder forskellige 

trækulsmængder, fra 7ml. til 1735ml trækul og fremstod desuden meget varieret i forhold til 

fragmentationsgrad (se tabel 2). Fragmentationsforskellene prøverne imellem skyldes højst 

sandsynligt forskelle i både artssammensætning, men også bevaring og funktion, hvorfor det 

ikke er meningsgivende at konkludere på det samlede materiale. Derimod vil prøvernes 

indbyrdes bevaringsmæssige forskelle løbende blive diskuteret. 

Af tabel 3 fremgår fordelingen af træarterne i de her 55 analyserede prøver fra 

undersøgelsen ved Troelstrupvej-komplekset. I et mindre antal prøver er der set uforkullede 

frø, der tolkes som recente og ikke er inddraget i beskrivelser eller analyser. I fem prøver er 

der desuden registreret enkelte fragmenter af forkullet bark/formentlig bark (se tabel 3A). 

Det er dog kun i HEM 5343x7, at der er fundet meget forkullet bark. 

Trækulsstykker fra de analyserede prøver er altovervejende godt bevaret, selv om der er tale 

om meget små stykker. Dog er der i en enkelt prøve, HEM 5343x60, der også er den ældst 

daterede prøve i analysen, observeret kraftig udfældning i trækullets celler og porrer, der 

vanskeliggør identifikation. De dårligt bevarede trækulsstykker, men i særdeleshed meget 

små stykker, kan være vanskelige at artsbestemme med sikkerhed. Usikker artsbestemmelse 

fremgår af betegnelsen ’cf.’ eller er angivet som en af to mulige arter (to arter adskilt af 

skråstreg), og dertil kommer trækulsstykker, der slet ikke kan identificeres til art, hvilket er 

angivet med betegnelsen ’Indet.’. 

Størstedelen af de identificerede trækulsstykker fra Troelstrupvej tilhører træ fra stammer 

og/eller grene, der på grund af fragmentationsgraden ikke kan defineres nærmere. I mange 
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af egetræsstykkerne er der dog observeret såkaldt tyller i porerne, der antyder, at der er tale 

om kerneved; kerneved dannes i eg efter relativt få år og dette gælder både i stammer og 

grene. Tilstedeværelsen af tyller alene, siger således ikke noget om træets alder, men vil i 

kombination med fraværet af krumning af årringene indikere, at der er tale om stamme-

/grenved af en væsentlig dimension, dvs. trædele der i analysen tolkes som ældre stamme- 

eller grenved. 

Ved fravær af krumning af årringene er flere stykker trækul tolket som ældre stamme-

/grenved. De meget små trækulsstykker gør det dog svært/umuligt at vurdere 

årringskrumning, og for langt størstedelen af materialet kan trædel ikke angives (se tabel 4). 

Dog er der set kviste med bevaret marv og bark i tre prøver: HEM 5332x6, HEM 5340x1690 

og HEM 5350x42, ligesom der er set trækulsstykker fra yngre grene i flere af prøverne. 

I flertallet af prøver ses kun meget få trækulsstykker med recente brudflader, mens det 

forholder sig anderledes for HEM 5343x43. Fraværet af recente brudflader i et materiale, der 

fremstår meget fragmenteret, antyder, at fragmentering og nedbrydning er sket i forhistorisk 

og historisk tid – og ikke noget, der er sket ved udgravning og prøvehåndtering. 

I alt er der identificeret 11 forskellige træarter, i rækkefølge efter repræsentationsgraden (se 

tabel 3): eg (Quercus sp., 51,9%), el (Alnus sp., 24,4%), birk (Betula sp., 9,3%), hassel (Corylus 

sp., 6%), pil (Salix sp., 1,5%), kernefrugtfamilie (Maloideae (Pomoideae), 0,6%), lyngfamilie 

(Ericaceae, 0,5%), ask (Fraxinus sp., 2,3%), løn (Acer sp., 0,3%), stenfrugtfamilie (Prunus sp., 

0,2%) og poppel (Populus sp., 0,1%).  

Ydermere er der 47 af stykkerne, der er usikkert identificeret. De usikre identifikationer 

omfatter arterne: el/birk (Alnus sp./Betula sp.), el/hassel (Alnus sp./Corylus sp.), 

stenfrugtfamilie/røn (Prunus sp./Sorbus sp.), mulig el (cf. Alnus sp.), mulig birk (cf. Betula sp.), 

mulig hassel (cf. Corylus sp.), mulig lyngfamilie (cf. Ericaceae), mulig eg (cf. Quercus sp.), 

ubestemt spredtporet-løvtræ, ubestemt løvtræ, ubestemt bark og mulig bark. Arterne der er 

artsbestemt med usikkerhed, er sammenfattet i tabel 3A, og da de udgør en meget lille andel 

i prøverne og fordeler sig jævnt, og de vil ikke blive nærmere behandlet. 

Affaldsgruber og grubekomplekser 

Der er analyseret trækul fra fem anlæg, der er tolket som affaldsgruber eller 

grubekomplekser. Grubekomplekser skal forstås som en samling af formodede affaldsgruber 

gravet ned oveni hinanden. Prøverne fra affaldsgruber og grubekomplekser, der er undersøgt 

omfatter: HEM 5332x32, HEM 5350x68, HEM 5350x77, HEM 5332x81 og HEM 5332x86. 

Dertil kommer én prøve, HEM 5350x35, fra en ikke nærmere defineret grube. 
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Figur 3. Affaldsgruber og grubekomplekser. Diagrammet viser vedarterne i prøverne HEM 5332x32, HEM 

5350x68, HEM 5350x77, HEM 5332x81, HEM 5332x86 og HEM 5350x35. *Usikre identifikationer fremgår af 

tabel 3A. 

  

Gruberne fordeler sig over ca. 400m og er koncentreret i to forskellige områder (se figur 3) 

og har en dateringsramme indenfor 1111-412BC. HEM 5350x35 er 14C-dateret til 

overgangen mellem ældre og yngre bronzealder (1111-903BC), og repræsenterer derved 

den ældste af de undersøgte gruber. HEM 5332x32 er 14C-dateret en anelse yngre (1042-

833BC), hvorimod de øvrige gruber er dateret til overgangen yngre bronzealder/ældre 

førromersk jernalder, Hallstatt-plateauet (772-412BC). 

Samlet set er der identificeret 180 stykker trækul fra affaldsgruber, grubekomplekser og en 

grube, der repræsenterer minimum ni forskellige arter: eg (N=107) dominerer, men der er 

også fundet flere stykker af el (N=21) og hassel (N=15), hvorimod de øvrige arter: birk, løn, 
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ask, kernefrugtfamilie, stenfrugtfamilie, lyngfamilie og pil kun er repræsenteret ved færre 

end ti stykker. Fælles for affaldsgruberne og grubekomplekserne er en bemærkelsesværdig 

høj artsdiversitet (3-7 arter pr. prøve eller 5,2 arter i arter i gennemsnit). Dette står i stor 

kontrast til gruben A129, hvor HEM 5350x35 er udtaget, og hvor der kun er fundet én art, 

eg. 

Ydermere er der fundet stængler af lyngfamilie i tre af de i alt fem undersøgte affaldsgruber 

og grubekomplekser, hvilket udgør hele 55,5 % af den samlede mængde af lyngfamilie fundet 

på Troelstrupvej-lokaliteten. Foruden de tre affaldsgruber og grubekomplekser 

indeholdende lyng, er der kun fundet lyng i én anden prøve: HEM 5340x1686, der er defineret 

som en grube i hus A258. 

I HEM 5332x32 er der ydermere observeret insektgnav i ét stykke el/birk, hvilket antyder at 

der kan være tale om sanket træ.  I HEM 5350x77 er der set to stykker af yngre grenved, 

ligesom der i HEM 5350x68 er observeret tyller i flere stykker af eg (tabel 4). 

Spredtliggende kogegruber 

I alt er der analyseret 21 prøver fra spredtliggende kogegruber, der er uden klar tilknytning 

til huse eller andre anlæg, til trods for, at de altovervejende daterer til den samme periode. 

De spredtliggende gruber dækker et ca. 800 meter langt forløb og repræsenterer 

dateringsmæssigt både ældre bronzealder, yngre bronzealder og overgangen mellem yngre 

bronzealder og ældre førromersk jernalder (se tabel 1 og figur 15-17), dog med en overvægt 

indenfor yngre bronzealder. 

 

 
Figur 15-17. Spredtliggende kogegruber. Nordlig koncentration *Usikre identifikationer fremgår af tabel 3A. 
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Figur 15-17. Spredtliggende kogegruber. Midterste koncentration. 

 
Figur 17. Spredtliggende kogegruber. Sydlig koncentration. *Usikre identifikationer fremgår af tabel 3A. 

 

I alt omfatter analysen af trækul fra spredtliggende kogegruber 630 identificerede stykker 

trækul, der overordnet set fremstår velbevaret. I alt er der sikkert identificeret seks 

forskellige arter; eg (N=265), men også el (N=220) dominerer i prøverne, men også birk er 

velrepræsenteret (N=79). De øvrige arter er mere sporadisk repræsenteret, dog 

velrepræsenteret i flere af de relativt få prøver de forekommer i: ask (N=30), hassel (N=13) 

og pil (N=8). 

Der forekommer mellem 1-4 arter pr. prøve og en gennemsnitlig artsdiversitet på 2,5 arter 

pr. prøve. Frasorteres de enkeltstående forekomster, fremstår et billede med to ofte ligeligt 

fordelte arter pr. prøve, hvor den dominerende art veksler mellem af være eg (N=10), el 
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(N=8) birk (N=3) og ask (N=2). Ask forekommer kun i fire prøver, som alle tilhører den 

sydlige koncentration, HEM 5343 Enggård. 

Med 21 undersøgte spredtliggende gruber er der et reelt statistisk grundlag for at 

undersøge diakrone tendenser. Det er dog værd at nævne, at flere af disse anlæg er dateret 

indenfor Hallstatt-plateauet og derfor har en meget bred dateringsramme. I figur 18 er 

prøverne dateringsmæssigt sorteret, således at de ældste er fremstillet længst til venstre 

og de yngste til højre. Umiddelbart anes en udvikling fra en dominans af eg henimod en 

dominans af el. Ask, pil og birk (der alle er arter der trives på fugtig bund) ses først i prøver, 

der er dateret efter omkring 909/916BC. 

 

 
Figur 18. Fordelingen af træarter i spredtliggende kogegruber over tid. 

Kogegruber og gruber i huse 

I alt er der analyseret otte prøver fra kogegruber og gruber, der ligger placeret indenfor 

grundridset af i alt seks forskellige huse. På baggrund af datering og placering tolkes gruberne 

at være samtidig med husene. Husenes spredning dækker ca. en kilometer og 

dateringsmæssigt dækker undersøgelsen både huse fra ældre bronzealder, men især huse 

fra yngre bronzealder og overgangen mellem yngre bronzealder og ældre førromersk 

jernalder (se tabel 1, figur 1 og figur 4-9). 

I alt omfatter analysen af trækul fra gruberne i huse 240 identificerede stykker trækul, der 

overordnet set fremstår velbevaret. I alt er der sikkert identificeret ni forskellige arter; eg 

(N=152) dominerer i prøverne, mens el (N=42) og birk også er velrepræsenteret (N=22). De 

øvrige arter: hassel, lyngfamilie, løn, kernefrugtfamilie, stenfrugtfamilie og pil er kun 

repræsenteret ved enkelte stykker. 

HEM 5343, Hus A426 -ÆBA 

Prøve HEM 5343x60 er udtaget i en kogegrube, der ligger indenfor husgrundridset af hus 

A426 (se figur 4). Huset er på baggrund af stratigrafi tolket som enfaset og skal på baggrund 

af 14C-dateringer henføres til perioden 1509-1325BC i ældre bronzealder (Tabel 1), hvilket 
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gør huset til det ældst daterede i denne analyse. Huset er med bevarede vægstolper og 

kogegrubens placering i den centrale til vestlige del af huset må derfor antages at være reel. 

Der er fundet to arter af løvtræ i prøven, hvor eg dominerer (N=29); el er kun repræsenteret 

ved et enkelt stykke. Modsat de øvrige prøver fra kogegruber i huse, er trækullet i HEM 

5343x60 dårligt bevaret og præget af kraftig udfældning. 

Der er i prøven set ét stykke trækul, der tolkes som yngre grenved, ellers er der 

altovervejende set stamme/grenved og flere stykker med tyller (se tabel 4). 

 

 
Figur 4. Hus A426 med kogegrube. Diagrammet viser vedarterne i prøve HEM 5343x60. 

HEM 5332, Hus A288 - ÆBA 

Prøverne HEM 5332x6, HEM 5332x37, HEM 5332x205 og HEM 5332x212 er alle udtaget i 

kogegruber, der ligger indenfor husgrundridset af hus A288 (se figur 5). Huset er på baggrund 

af stratigrafi tolket som enfaset og skal på baggrund af 14C-dateringer henføres til perioden 

1379-1052BC i ældre bronzealder (Tabel 1), hvilket gør huset til det næstældst daterede, der 

indgår i analysen. 
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Figur 5. Hus A288 med kogegruber. Diagrammerne viser vedarterne i prøverne HEM 5332x6, HEM 5332x205 og 

HEM 5332x212. *Usikre identifikationer fremgår af tabel 3A. 

 

Alle analyserede kogegruber er placereret langs husets midterlinje (se figur 6). Hvorimod 

14C-resultaterne af HEM 5332x6, HEM 5332x205 og HEM 5332x212 (se tabel 1) antyder 

samtidighed, repræsenterer HEM 5332x37 (976-815 BC) øjensynligt en yngre 

aktivitetsperiode og har højst sandsynligt ingen relation til hus A288, hvorfor HEM 5332x37 

fremadrettet vil blive anskuet som en spredtliggende kogegrube og nærmere gennemgået 

under afsnittet af samme navn. 

Med forbehold for at alle sæt tagbærende stolper i A288 ellers er erkendt, ligger de 

resterende kogegruber placeret i hhv. den centrale del af huset (HEM 5332x205 og HEM 

5332x212) og i husets vestlige ende (HEM 5332x6). 

Samlet set er der i A288 identificeret 90 stykker trækul, der repræsenterer otte forskellige 

arter; eg (N=44) og el (N=19) dominerer, men der er også fundet flere stykker trækul af birk 

(N=9) og hassel (N=7), hvorimod de øvrige arter: løn, kernefrugtfamilie, stenfrugtfamilie og 

pil kun er repræsenteret ved enkelte stykker. 

Som det også fremgår af tabel 3, er der stor forskel på hvor mange arter, der er fundet i de 

forskellige prøver tilknyttet hus A288. Især HEM 5332x212 skiller sig ud ved at indeholde otte 

forskellige træarter. Til sammenligning er der fundet tre arter i HEM 5332x205 og tre - måske 

fire - i HEM 5332x6. 

Selvom der altovervejende er set ukarakteristisk stamme-/grenved i prøverne fra A288, er 

der i HEM 5332x6 også registreret enkelte kviste af el og flere stykker træ tilhørende yngre 

grenved. 

HEM 5350, Hus A425 - YBA 

Prøven HEM 5350x34 er udtaget i en kogestensgrube, der ligger indenfor husgrundridset af 

hus A425 (se figur 6). Med forbehold for at samtlige tagstolpesæt er erkendt, tolkes 

kogegruben umiddelbart som centralt placeret. Huset skal på baggrund af 14C-dateringer 

henføres til perioden 1004-830BC i yngre bronzealder (se tabel 1). 

Samlet set er der fra A425 identificeret 30 stykker eg (tabel 3). Forekomsten af tyller (se tabel 

4) viser, at der i betragteligt omfang er tale om kernetræ.  
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Figur 6. Hus A425 med kogegrube. Diagrammet viser vedarterne i prøve HEM 5350x34.  

HEM 5332, Hus A655 – YBA 

Prøven HEM 5332x44 er udtaget i en kogestensgrube, der ligger indenfor husgrundridset af 

hus A655 (se figur 7). Med forbehold for at samtlige tagstolpesæt er erkendt, tolkes 

kogegruben umiddelbart som centralt placeret, dog med tendens til placering i den vestlige 

ende af huset. Huset skal på baggrund af 14C-dateringer henføres til perioden 918-810BC i 

yngre bronzealder (se tabel 1). 

Samlet set er der fra A655 identificeret 30 stykker trækul, hvoraf der er set næsten lige dele 

eg (N=14) og birk (N=13), men også enkelte stykker af hhv. pil og el (tabel 3).  

 

 
Figur 7. Hus A655 med kogegrube. Diagrammet viser vedarterne i prøve HEM 5332x44. 

HEM 5340, Hus A258 – YBA 

Prøven HEM 5340x1686 er udtaget i en grube indenfor husgrundridset af hus A258 (se figur 

8). Med forbehold for at alle sæt tagbærende stolper er erkendt, ligger gruben placeret i 

husets østlige ende. Huset skal på baggrund af 14C-dateringer henføres til perioden 796-

547BC i yngre bronzealder (se tabel 1). 

 

 
Figur 8. Hus A258 med kogegrube. Diagrammet viser vedarterne i prøve HEM 5340x1686. 
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Samlet set er der fra A655 identificeret 30 stykker trækul, der repræsenterer tre forskellige 

arter: el (N=20) dominerer, men der er også fundet flere stykker eg (N=6), samt enkelte 

stængelfragmenter fra lyngfamilie. I forbindelse med prøvegennemsynet er den samlede 

stængelandel i prøven estimeret til at repræsentere 5% af prøven. Derudover er der i prøven 

set fem stykker eg med tyller og tre stykker trækul af yngre grenved.  

HEM 5340, Hus A261 – YBA/FRJ 

Prøven HEM 5340x1690 er udtaget i gruben A2719, der udgør blot én af fire kogestensgruber 

indenfor husgrundridset af hus A261 (se figur 9), og samtidig den eneste prøve, der indeholdt 

tilstrækkeligt med trækul til at kunne analyseres. Alle kogegruber i A261 ligger umiddelbart 

placeret langs husets midterlinje og med forbehold for at samtlige tagbærende stolper er 

erkendt tolkes HEM 5340x1690 som centralt placeret. Huset skal på baggrund af 14C-

dateringer henføres til perioden 761-418BC ved overgangen mellem yngre bronzealder og 

førromersk jernalder (se tabel 1), hvilket gør huset til det yngst daterede, der indgår i 

analysen. 

 

 
Figur 9. Hus A261 med kogegrube. Diagrammet viser vedarterne i prøve HEM 5340x1690. 

 

Samlet set er der fra A261 identificeret 30 stykker trækul, der repræsenterer to forskellige 

arter: eg (N=29), der dominerer og el, der er repræsenteret ved et enkelt stykke, der 

ydermere er fra en kvist. 

Brønd 

I alt er der analyseret én prøve, HEM 5332x13, fra en brønd, A217, lag 5, der på baggrund af 
14C-datering skal henføres til (982-812BC), yngre bronzealder (se tabel 1 og figur 10). 
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Figur 10. Brønd, A217. Diagrammet viser vedarterne i prøve HEM 5332x13, der er udtaget fra lag 5. 

 

I alt omfatter analysen af prøven 30 identificerede stykker trækul, der overordnet set 

fremstår velbevaret. I alt er der identificeret fire forskellige arter: eg (N=26), men også birk, 

hassel og kernefrugtfamilie er repræsenteret ved enkelte stykker. Iblandt stykkerne af eg er 

der i flere observeret tyller, ligesom der er set flere trækulsstykker af ældre stamme-

/grenved, men også et stykke af ved fra en yngre gren. 

Kogegruber i rækker 

I alt er der analyseret trækul fra 11 kogegruber fra tre rækker bestående af hhv. fire, fire og 

tre analyserede kogegruber. Kogegruberække A1222 udgøres af 12 kogegruber, hvoraf 

materiale fra fire gruber er analyseret: HEM 5332x216, HEM 5332x221, HEM 5332x222 og 

HEM 5332x223b1. Kogegruberække A1223 udgøres af minimum 4 kogegruber, hvoraf alle fire 

er analyseret: HEM 5332x218, HEM 5332x220, HEM 5332x248 og HEM 5332x249. 

Rækkerne A1222 og A1223 repræsenterer de to nordligst placerede rækker og forløber 

parallelt med omkring fem-seks meters afstand. Begge er sydøstlig-nordvestlig orienteret 

hen imod en gravhøj, der blev udgravet i 1982 (HEM 2422). Højområdet blev afdækket igen 

i forbindelse med motorvejsundersøgelserne (HEM 5332 A112/113), hvorved der bl.a. 

fremkom nye anlæg i tilknytning til højen (Se figur 11). 

Omtrent 500 meter mod sydøst er endnu en række kogegruber bestående af minimum tre 

kogegruber, HEM 5487x3780, HEM 5487x3781 og HEM 5487x3782, der alle er undersøgt og 

fremover vil blive omtalt som den sydlige kogegruberække. Også her er gruberne sydøstlig-

nordvestlig orienteret - formentligt hen imod en nu ikke længere erkendbar gravhøj (se figur 

12).  

Samlet set skal kogegruberne på baggrund af 14C-dateringer henføres til perioden 1007-

550BC i yngre bronzealder (se tabel 1), og selvom samtidighed ikke kan udelukkes, kan 

dateringerne for de enkelte rækker indsnævres: A1222 (913-550BC), A1223 (983-593BC) og 

den sydlige række (1007-803BC). 

 
1 Grundet fraværet af bevaret trækul, har det ikke været muligt at vedanatomisk analysere samtlige kogegruber i 

række A1222 og det er derfor uklart hvilke arter der har været anvendt i de to mellemliggende gruber mellem 

x222 og x216.  
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Figur 11. Kogegruberækkerne A1222 og A1223. Høj A112/113 kan anes tv i figurerne. Diagrammet viser 

vedarterne i prøverne HEM 5332x216, HEM 5332x221, HEM 5332x222 og HEM 5332x223b, samt HEM 5332x218, 

HEM 5332x220, HEM 5332x248 og HEM 5332x249. *Usikre identifikationer fremgår af tabel 3A.  

 

I alt omfatter analysen trækul fra kogegruberækkerne 330 identificerede stykker trækul, der 

overordnet set fremstår velbevaret, dog er der i prøverne fra den sydlige række en højere 

andel af usikre identifikationer end i prøverne fra de to andre rækker. Samlet set er der 

sikkert identificeret syv forskellige arter: eg (N=240) dominerer i prøverne, men også hassel 

(N=50) og birk (N=13) er velrepræsenteret, særligt i den sydlige række. De øvrige arter: el, 

ask, pil og løvtræ er repræsenteret ved få stykker og en enkeltstående forekomst. 

Kogegruberække A1222 

Samlet set er der fra kogegruberække A1222 analyseret 120 stykker trækul. Overordnet set 

er der fundet flest stykker af eg (N=66), der også dominerer i tre af de fire prøver. Der er dog 

også set en hel del hassel (N=35), der ligefrem dominerer i HEM 5332x223b. Ud over eg, der 

er næsten gennemgående, så indeholder prøverne fra A1222 mange forskellige arter: i x216 

er der foruden eg fundet el og pil, i HEM 5332x221 ask, i HEM 5332x222 birk og i HEM 

5332x223b er der udelukkende fundet hassel og løn. Artsdiversiteten varierer imellem to til 

fire forskellige arter pr. kogegrube (tabel 3). 
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Prøverne fremstår derfor meget heterogene i forhold til artssammensætning. I alle tre prøver 

med eg, er der set få til mange stykker trækul fra ældre stamme-/grenved, ligesom der er 

observeret tyller i flere af stykkerne (tabel 4). 

Kogegruberække A1223 

Samlet set er der fra kogegruberække A1223 analyseret 120 stykker trækul. Både samlet set 

og individuelt er prøverne i kogegruberække A1223 domineret af eg (N=107), med et mindre 

islæt af hassel (N=13) og fremstår meget homogene både i forhold til artssammensætning og 

bevaringsgrad (tabel 3). Der kan konstateres en lav og konsekvent artdiversitet på to arter 

pr. prøve. I samtlige prøver fra A1223 dominerer ældre stamme-/grenved, ligesom der er 

observeret tyller i mange af stykkerne af eg (tabel 4). 

Den sydlige kogegruberække 

Samlet set er der fra den sydlige kogegruberække analyseret 90 stykker trækul og fundet fire 

arter: især eg (N=67), men også birk (N=13) er velrepræsenteret, hvorimod hassel og el hver 

især kun er repræsenteret med to stykker. Derudover er der i prøverne flere usikre 

identifikationer (N=6), hvoraf de fleste dog er tolket som mulig birk. Artsdiversiteten varierer 

imellem to til fire forskellige arter pr. kogegrube (tabel 3). I HEM 5487x3780 er der desuden 

set mange stykker trækul af ældre stamme-/grenved, ligesom der i to prøver (HEM 

5487x3780 og HEM 5487x3781) er observeret tyller i stykkerne af eg (tabel 4). 

 

 
Figur 12. Sydlig kogegruberække. Diagrammet viser vedarterne i prøverne HEM 5487x3780, HEM 5487x3781 og 

HEM 5487x3782. *Usikre identifikationer fremgår af tabel 3A.  

Kogestensrende 

Foruden kogegruberne i rækker, er der også undersøgt to prøver: HEM 5332x194 og HEM 

5332x195, der er udtaget fra en kogestensrende orienteret mod den overpløjede gravhøj 

A930, der ligeledes blev undersøgt som en del af Troelstrupvej-undersøgelserne. Ligheden i 

orienteringen mod en høj, gældende for både kogestengruberne i række (se afsnittene 

ovenfor) og kogestensrenden, antyder at de to kontekster muligvis skal opfattes som et 

udtryk for det samme. 

Foruden kogestensrenden er der også udtaget én prøve, HEM 5332x163, fra en afgrænset 

trækulsplet/anlæg nedgravet i (eller måske under?) højfoden tilhørende selv samme høj som 
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kogestensrenden er orienteret imod (se figur 14). På baggrund af 14C-dateringer er både HEM 

5332x163, men også de to prøver fra kogestensrenden, dateret til 770-394BC, overgangen 

mellem yngre bronzealder/førromersk jernalder, og samtidighed kan således hverken 

udledes eller afvises (tabel 1). 

 

 
Figur 14. Kogestensrenden og høj med højfod. Diagrammet viser vedarterne i prøverne HEM 5332x163, HEM 

5332x194 og HEM 5332x195. *Usikre identifikationer fremgår af tabel 3A. 

 

Samlet set er der fra kogestensrenden og højfoden analyseret 90 stykker trækul og 

identificeret fem forskellige arter: eg dominerer (N=48), derefter er der flest stykker af el 

(N=25), dernæst hassel (N=11) og kun enkelte stykker af birk og poppel. 

Hver prøve er kendetegnet ved, at en art dominerer: i HEM 5332x195 er det eg, i HEM 

5332x194 dominerer el, og i HEM 5332x163 er det hassel. I sidstnævnte er der dog også 

fundet flere stykker af eg (N=11), hvorfor der i denne prøve er fundet næsten lige dele eg og 

hassel. I forhold til arter og artsdiversitet fremstår prøverne altså meget forskellige, til trods 

for at to af dem er udtaget i selvsamme anlæg (HEM 5332x194 og HEM 5332x195). I HEM 

5332x163 er der altovervejende set ældre stamme-/grenved af både eg og hassel, ligesom 

der er observeret tyller i stykkerne af eg. Ligeledes er der set meget ældre ved af eg i HEM 

5332x195, som også er præget af tyller. I HEM 5332x194 er der kun fundet enkelte stykker 

af ældre stamme-/grenved, og derimod et stykke trækul fra en yngre gren – dette skal 

formentlig ses i lyset af, at denne prøve er domineret af el, der fra naturens side ikke kan 

blive lige så gammelt som f.eks. eg, og ellen kendes også for, let at skyde nye grene ved 

styning (Friis Møller et al 328f). 

Brandpletter og urnegrav 

Der er samlet set analyseret trækul fra tre prøver udtaget i gravanlæg. Prøverne HEM 

5487x3783 og HEM 5487x3795 er udtaget i brandpletter med brændte ben, beliggende 

umiddelbart syd for ringgrøften til en tuegrav (se figur 13), mens HEM 5487x4114 er udtaget 

fra selve nedgravningen omkring en urne. På baggrund af 14C-dateringer af brændte, humane 

knoglefragmenter er alle tre prøver dateret til 770-394BC, det klassiske Hallstat-plateau 700-

400BC, overgangen mellem yngre bronzealder/førromersk jernalder og formodes at være 

samtidige (tabel 1). 
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Figur 13. Brandpletter, urnegrav og kogegruber. Diagrammet viser vedarterne i prøverne HEM 5487x3783 og HEM 

5487x3795, HEM 5487x3797, HEM 5487x3798 og HEM 5487x4114. *Usikre identifikationer fremgår af tabel 3A. 

 

Samlet set er der analyseret 90 stykker trækul, og der er altovervejende set el (N=87), men 

også enkelte stykker eg i HEM 5487x3783 (tabel 3). I mange af trækulsstykkerne af el i HEM  

5487x3783 er der desuden observeret mange år (>50år) og en tæt årringsdannelse uden 

indikation på årringskrumning, hvorfor stykkerne tolkes som værende ældre stamme-

/grenved. I HEM 5487x4114 er der i flere stykker af el observeret knaster, der også indikerer, 

at der kan være tale om træ af en vis alder og naturlig vækst (tabel 4). I to af prøverne er der 

udelukkende set el, hvorfor artsdiversiteten for prøverne ligger mellem 1 og 2 arter pr. prøve, 

og derfor må betegnes som værende meget lav. 

 

I forbindelse med tuegravene er der også, indenfor ringgrøften af den ene tuegrav, udtaget 

to prøver, HEM 5487x3797 og HEM 5487x3798, fra anlæg, der under udgravning blev 

opfattet som kogegruber/brandpletter (se figur 13). 14C-dateringer af prøverne til 1423-

1134BC (tabel 1), har dog sidenhen påvist, at disse anlæg er væsentligt ældre end 

tuegravene, og de derfor mere sandsynligt skal opfattes som kogegruber tilknyttet et 

bopladsområde udenfor tracéet. 

Samlet set er der analyseret 60 stykker trækul fra prøverne, HEM 5487x3797 og HEM 

5487x3798, der er domineret af hhv. eg og birk, men indeholder også et enkelte stykke af 

den modsatte art (tabel 3), samt for HEM 5487x3797 et stykke af hassel og et af pil. 

Umiddelbart fremstod trækullet i HEM 5487x3797 en anelse dårligt bevaret, hvilket også kan 

erkendes ud fra de mange usikre identifikationer i prøven (tabel 3A). 

Diskussion 

Affaldsgruber og grubekomplekser 

Trækul i affaldsgruber må utvivlsomt afspejle rester af brændsel, men også rester af træ, 

der har været anvendt på forskellig vis i husholdningen, og hvor restmaterialet 

efterfølgende er endt på bålet som brændsel - altså sammenblandet materiale fra flere og 

forskellige bopladsaktiviteter og funktioner, hvorfor der i gruber af denne type kontekster 
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forventeligt kan findes mange forskellige arter og træarter med meget forskellige 

egenskaber i samme kontekst. Affaldsgruberne og grubekomplekserne på Troelstrupvej er 

netop kendetegnet ved en særlig høj gennemsnitlig artsdiversitet på 5,2 arter pr. prøve. Til 

sammenligning har f.eks. de spredtliggende kogegruber og kogegruber i rækker en 

gennemsnitlig artsdiversitet på 2,5 arter pr. prøve. 

Den høje artsdiversitet afspejler ikke kun mange begivenheder, men også meget 

sandsynligt flere forskellige typer af begivenheder/funktioner. Sidstnævnte indikeres ved 

den store spredning i træarter kendetegnet ved forskellige egenskaber. F.eks. er der i 

affaldsgruberne både fundet hårdere træarter som eg og ask, og til en vis grad birk og 

hassel, der har en høj brændværdi og egner sig godt til brænde (Mytting 2012), men som 

også samtidig er velegnet som til f.eks. fletværk og interiør. De øvrige arter i gruberne har 

en umiddelbart lavere eller direkte ringe brændværdi, men er derimod velegnet i andre 

sammenhænge: f.eks. er pil bøjelig, hvorfor det er særligt egnet til fletværk, el er 

foretrukket til drejearbejde (Risør 1966:77). Iblandt de fundne arter er alle derudover egnet 

til løvfoder og/eller mindre tømmerarbejde. Umiddelbart understøtter bredden i 

artssammensætning og træarternes egenskaber, at trækulsmaterialet i affaldsgruberne og 

grubekomplekserne skal tolkes som affaldsdepoter, der kan afspejle flere deponeringer og 

forskellige aktiviteter. 

 
Brønd 
Prøve HEM 5332x13, der er udtaget i lag 5 i brønden A217, indeholder en sammensætning 

af mange arter, kendetegnet ved forskellige egenskaber, lige som det ses i materialet fra 

affaldsgruber og grubekomplekser. Ud fra denne betragtning tolkes også trækullet i 

brøndlaget som opfyld og afspejler formentlig trækul anvendt i den almindelige husholdning. 

Dette stemmer også overens med resultaterne af makrofossilanalysen fra samme anlæg og 

lag (A217, lag 5) (Jensen & Larsen 2021:4f). Sammenholdes indholdet af trækul fundet i 

brønden, med de øvrige analyserede prøver fra Troelstrupvej er der et højt gennemsnitligt 

minimumsantal af arter pr. prøve, og der ses ligheder både til anlæg tolket som affaldsgruber, 

men også de mere diffust definerede, spredtliggende kogegruber (se figur 21). 

Sakrale anlæg og foretrukne arter 

I denne undersøgelse er der som tidligere nævnt kun vedanalyseret tre prøver fra anlæg, der 

sikkert tolkes som sakrale: urnegravsfylden (HEM 5487x4114) og de to nærtliggende 

brandpletter med brændte ben (HEM 5487x3783 og HEM 5487x3795). For alle tre gælder et 

på visse måder ”specielt” signal – i hvert tilfælde i forhold til de øvrige prøver fra 

Troelstrupvej-komplekset. Det specielle ligger i at samme art, el, dominerer alle tre prøver, 

og at el til og med forekommer rent i to af anlæggene. El ses næsten i samtlige kontekster, 

men er ikke ellers unikt forekommende i andre anlæg på Troelstrupvej. Dét, at el forekommer 

uden indblanding fra andre arter i netop disse anlæg, kan indikere, at arten har været særligt 

foretrukket til formålet og/eller afspejler en meget tidsbegrænset begivenhed uden senere 

tilførsel af materiale.   
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Figur 19. Prøverne HEM 5339x10, HEM 5339x77 og HEM 5339x108, der er tidligere undersøgt af W. Out i 2018. 

 

Der er tidligere udført vedanalyser af prøver fra trækulspletter i endnu en gravhøj fra 

Troelstrupvej-komplekset2 (se figur 19). Også her er der i én af de analyserede prøver 

udelukkende set el, mens de to øvrige prøver er domineret af eg. Med forbehold for et 

manglende statistisk tolkningsgrundlag, kan det overvejes, om der på Troelstrupvej ses en 

udnyttelse af el, der antyder, at arten muligvis har været foretrukket til sakrale begivenheder. 

Forskellige typer af ild 
Umiddelbart er trækulsmaterialet fra Troelstrupvej ikke i særlig høj grad præget af træ med 

en meget begrænset dimension (f.eks. kviste og tynde grene). En mulighed er selvfølgelig, at 

kviste og yngre grenved grundet deres begrænsede dimensioner er brændt til aske og derfor 

ikke længere kan genfindes i materialet. Generelt set vil træ med en begrænset dimension 

(f.eks. kviste og tynde grene) være velegnet til optænding, da ilden hurtigt får fat, men 

samtidigt også hurtigt brænder ud, hvis ikke der tilføres nyt brænde. Kviste og grene vil derfor 

ikke umiddelbart være egnede, hvis målet er en længerevarende ild med en høj varme. 

Derimod er grene med en begrænset diameter væsentligt lettere at håndtere og indsamle 

end stammeved, der fordrer kløvning og tørring eller lignende bearbejdning, inden det kan 

anvendes. 

Træ af større dimensioner, som (f.eks. stammer og ældre grene) er derimod velegnet til og 

en nødvendighed for at kunne skabe den mere længerevarende ild. Træ af større 

dimensioner kan enten hugstes eller sankes. Så godt som alle træarter er nemmest at kløve 

i frisk tilstand (Mytting 2011:127), men fordrer for de fleste arters tilfælde tørring før det kan 

brænde godt. Sankebrænde derimod, er træ der ligger løst i skovbunden (f.eks. naturligt 

afbrækkende grene og væltede stammer) og som deraf allerede er naturligt tørret. Blandt 

stamme- og grenveddet fra Troelstrupvej har det ikke været muligt at vurdere, om der er tale 

om sanketræ eller brænde som følge af skovhugst. Derimod er der set en 

 
2 Vedanalyser udført af W. Out (2018) på tre trækulsprøver fra HEM 5339, Grønbæksminde IV. 
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bemærkelsesværdig fordeling af træ i forskellige dimensioner i de kogegruber der er fundet 

inde i husene og i kogegruberækkerne. 

 

Husene 

I Hus A288 (HEM 5332) er der undersøgt tre formodet samtidige kogegruber, der fremstår 

forskelligt hvad angår trædel og arter: i HEM 5332x6, der ligger længst mod vest, dominerer 

el og eg ligeligt, og flere af de fundne stykker vurderes at være fra kviste og yngre grene.  

I HEM 5332x205, der ligger mere centralt, men stadig mod vest, dominerer eg, med et lille 

indslag af birk og el, og stykkerne herfra vurderes at være af stamme-/grenved af ukendt 

alder/dimension. Samme dimensioner har stykkerne i HEM 5332x212, hvor der er fundet lige 

dele eg og el, men også mindre antal af seks øvrige arter: birk, hassel, kernefrugtfamilie, 

poppel, pil og løn. 

Selvom årsagen til prøvernes forskellighed kan skyldes tilfældigheder, er det også muligt, at 

trækullet afspejler forskellige typer af ild: f.eks. en hurtig ild med kortvarig effekt dannet ved 

anvendelsen af en større andel yngre grenved med en begrænset diameter (HEM 5332x6) og 

en mere langsomt brændende, måske ligefrem ulmende ild, dannet af ældre stamme-

/grenved (HEM 5332x206 og HEM 5332x212). Hvis gruberne reelt har været anvendt 

samtidig, hvilket hverken kan afvises eller bekræftes på baggrund af 14C-resultaterne, kan 

forskellen indikere, at der i husets vestlige ende har været en kogegrube kendetegnet ved 

mange hurtige optændinger og/eller en ild med forholdsvis kortvarig effekt, modsat de mere 

centralt placerede kogegruber, hvori ilden, antydet af forekomsten af ældre stamme-

/grenved i den ene grube og fraværet af kviste og yngre grene i dem begge, har været mere 

langsomt brændende. Samtidig er der i de centralt placerede kogegruber fundet en høj 

artsdiversitet og arter med varierende brændværdi, hvilket kan afspejle gentagen 

anvendelse.   

Fra de øvrige huse er der kun undersøgt en kogegrube pr. hus, og kogegruberne er i samtlige 

tilfælde centralt placeret og kendetegnet ved at indeholde få stykker af ældre stamme-

/grenved og en stor andel af stamme/grenved af ukendt dimension. Selvom der er usikkerhed 

ved tolkningen af fravær, antyder en overvægt af arter med en høj brændværdi og den 

hyppige forekomst af tyller, at der formentlig er tale om langsomt brændende ved.  

 

Kogegruberækkerne 

I kogegruberække A1222 er der overordnet set fundet en overvægt af arter med en høj 

brændværdi (eg og ask), men også meget hassel og noget el, pil og løn. Det kan ikke 

udelukkes, at arterne, der kun er repræsenteret ved få stykker trækul, repræsenterer 

forurening fra den omkringliggende aktivitet, og dermed ikke nødvendigvis afspejler 

brændslet anvendt i gruberne. Stykkerne kan dog også være rester af brænde og blot afspejle 

netop disse træarters naturlige, sporadiske forekomst i vegetationen. Samtidig er el og hassel 

velegnede til optænding, da de let fænger ild. 
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Figur 20. Fragmentationsfordelingen i prøverne fra kogegruber i de tre undersøgte rækker. 

 

Forskel på artssammensætning i gruberne (se tabel 3) kan antyde, at gruberne ikke har været 

anvendt samtidig, eller at der er tale om en samtidig, men anderledes brændselsstrategi, og 

at der er tale om adskilte, isolerede optændinger. I og med at de undersøgte anlæg ligger 

adskilt af flere ikke-undersøgte anlæg, er det muligt, at en evt. glidende overgang i den 

udnyttede type af brændsel kan være overset. 

Derimod antyder forskelle i fragmentationsmåden (se evt. figur 20) og artsdiversiteten (se 

evt. figur 11 og 12), at der måske er tale om forskellige former for bål/funktioner. F.eks. er 

størrelsen på den fine fraktion, Dp.3, i HEM 5332x221 og HEM 5332x216 større end i de to 

øvrige prøver (se figur 20). Dp.3 kan forøges ved forskellige scenarier: dels at ilden slukkes 

inden trækullet er fuldt omdannet til aske, men nogle arter fragmenteres også lettere end 

andre. Sidst men ikke mindst kan mekanisk forstyrrelse (f.eks. omrodning i bålet i forhistorisk 

tid) også øge fragmentationsgraden og nedbringe andelen af større fragmenter. 

I kogegruberække A1223 er de samme to arter fundet i alle fire undersøgte prøver, men også 

her ses en gradvis større andel af den fine fraktion (Dp.3) fra vest mod øst. Samme 

bevaringsmønster gør sig gældende for den sydlige kogegruberække, hvor der dog ses andre 

arter i prøverne, og hvor den fine fraktion (Dp.3) er størst mod vest. 

Artsdiversitet og funktion 
Herunder sammenholdes og diskuteres omfanget og betydningen af artsdiversiteten for de 

forskellige kategorier, som de er defineret og præsenteret ovenfor (se også figur 21 og 22). 

Hertil er det vigtigt at fremhæve, at sammenligninger er gjort med forbehold for, at der for 

den enkelte kategori ikke nødvendigvis gælder et statistisk tolkningsgrundlag, ligesom der 

kan være tidsmæssige forskelle.   

Det er bemærkelsesværdigt, at der er fundet flest arter pr. prøve i prøverne, der er udtaget i 

affaldsgruber og grubekomplekser (i gennemsnit 5,2 arter pr. prøve). Næstfleste arter er der 

fundet i brønden (4 arter pr. prøve), og derefter kommer prøver fra husrelaterede 
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kogegruber med 3,3 arter i gennemsnit pr. prøve. Umiddelbart tolkes den høje artsdiversitet 

som et udtryk for det samme – gentagen anvendelse = en længere akkumulationsperiode: i 

kogegruberne inde i husene er der formentlig tale om gentagen brug og optænding, der både 

bevirker den høje artsdiversitet, men også en sammenblanding af forskellige trædele – 

kviste, yngre grene og ældre stamme-/grenved. I affaldsgruberne og grubekomplekserne 

samt brønden er artsdiversiteten måske i højere grad udtryk for ophobning af materiale fra 

forskellige aktiviteter og aktivitetsområder, hvor akkumulationsperioden kan være både lang 

og kort. 

 

Gennemsnitlig min. antal arter pr. prøve 

Affaldsgruber og grubekompleks (N=5) 5,2 

Brønd (N=1) 4 

Kogegruber i huse (N=8) 3,3 

Spredtliggende kogegruber (N=23) 2,6 

Kogestensrende og trækulsplet (N=3) 2,6 

Kogegruber i rækker (N=11) 2,5 

Brandpletter og urnegrav (N=3) 1,3 

Grube (N=1) 1 

Figur 21. Oversigt over det gennemsnitlige minimumsantal arter pr. prøve fordelt på kontekster. 

 

I kontrast til konteksterne med en høj gennemsnitlig artsdiversitet står prøverne fra de 

sakrale anlæg, brandpletter og urnegrav. Herfra ses gennemsnitligt 1,3 arter pr. prøve (se 

figur 21), hvilket formentlig afspejler en meget kort akkumulationsperiode, altså en 

enkeltstående aktivitet. Dertil er det også muligt, at artsdiversiteten afspejler en selektion af 

træart, primært el. 

Det gennemsnitlige antal arter pr. prøve for prøver fra hhv. de spredtliggende kogegruber, 

kogestenrende og højfoden samt kogegruber i rækker synes meget ensartet (2,6-2,5 arter pr. 

prøve). Her er der tale om anlæg, hvis funktion formodes at repræsentere en forholdsvis 

tidsbegrænset aktivitet, dvs. en kort akkumulationsperiode. Arterne er såvel formentlig mere 

et udtryk for selektion – evt. på baggrund af træarternes egenskaber. I prøverne fra 

kogegruber i rækker dominerer eg og hassel, hvorimod de spredtliggende kogegruber 

domineres af eg, el og birk. Det bemærkelsesværdige i denne sammenhæng er, at de 

spredtliggende kogegruber i højere grad, end kogegruber i rækker, repræsenterer den 

sydligere del af undersøgelsesområdet (HEM 5343, Engggård), der grænser op til engarelet 

ved Løvenå. Nogle arter af el og birk trives på fugtigere bund, hvorfor det ikke kan udelukkes, 

at den artsmæssige forskel, der kan anes mellem de to kontekster, er topografisk betinget og 

deraf en afspejling af tilgængelighed. 
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Figur 22. Arter fordelt på kontekst. Andre arter omfatter Acer, Salix/Populus, Pomoideae, Prunus, Ericaceae, hvor 

der er fundet <10 stykker trækul pr. kontekst. 

Brændværdi 
Trækullet, der er blevet analyseret her, er fra kogegruber, gruber, brandpletter og gravanlæg 

og tolkes som allerede nævnt alt overvejende som rester af brændsel. De her fundne arter 

har alle kvaliteter som brænde, men med forskellige egenskaber. Nogle arter har høj 

brændværdi og er særligt egnet til høj varme og/eller langvarig ild, mens andre er mere egnet 

til optænding eller en hurtig, men måske kortvarig ild (Mytting 2011:55,230). Ud over 

veddets brændværdi og den tæthed og tyngde, der er i et stykke træ, kan også forhold, som 

hvilken trædel (stamme/gren /kvist) eller det enkelte træs individuelle vækstbetingelser, 

betyde noget for egnethed som brændeved. 

Blandt stamme- og gren-materialet af større dimensioner (dvs. ikke yngre grene) antages 

funktionen som brænde at have været den primære. Der er da også i dette materiale alt 

overvejende fundet arter med en høj til mellemhøj brændværdi. Især eg, men også birk, har 

en høj brændværdi (Mytting 2011:230ff), hvorimod arterne el og hassel i højere grad er 

egnet brændsel, grundet deres evne til at stødskyde og derved hurtigt producerer større 

mængder brændeved i forhold til areal (Ibid). 

Eg dominerer i det forkullede materiale fra Troelstrupvej, og regnes også sammen med ask 

for træarter med hårdt tungt ved med høj brændværdi, hvorfor begge arter brænder godt 

(Mytting 2011:230). Ask ses i historiske kilder ofte beskrevet som eftertragtet gavntræ og 

ikke i så høj grad som decideret brændsel, og det er muligt, at kun affaldstræ er blevet brugt 

som brænde (Brøndegaard 1980:154ff; Nedkvitne & Gjerdåker 1993:85). Om dette har været 

tilfældet på Troelstrupvej kan ikke afgøres, men det er interessant, hvor sparsomt asketræ 

forekommer i prøverne til trods for, at ask har været tilgængeligt, og endda trives med fugtig-

/næringsholdig bund, og samtidig er en art med en høj brændværdi. 

Elletræ, der også er velrepræsenteret på lokaliteten, er ikke så velkendt som brændeved i 

dag, men arten synes meget anvendt og eftertragtet i historisk tid, og det er beskrevet, at 

trækul af el bl.a. er velegnet til at fænge ild (Brøndegaard 1978:250). Hassel er ligeledes set i 

mange forskellige kontekster og over det meste af undersøgelsesarealet. Historisk set anses 
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hassel som godt brændeved på niveau med birk, hvad angår varmeværdi. Ydermere skulle 

hassel sammen med el give mindre røg og være god til at regulere varmen med (Brøndegaard 

1978:260; Nedkvitne & Gjerdårker 1999: 108,129). Også hassel har en hurtig vækst og evnen 

til at stødskyde, hvilket letter hugst og desuden giver meget brændeved i forhold til areal 

(Nedkvitne & Gjerdårker 1999: 108; Mytting 2011:76f). 

Forekomsten af lyngfamilie i prøverne fra affaldsgruber: HEM 5332x32, HEM 5340x1686, 

HEM 5350x68 og HEM 5332x86 antyder, at man foruden vedbrændsel, sandsynligvis også 

har anvendt lyngkviste, eventuelt lyngtørv, som brændsel. Men da lyng er sjældent 

forekommende, kan det heller ikke udelukkes, at der kan være tale om rester af naturlig 

vegetation, byggemateriale og/eller løvfoder. 

Ressourceudnyttelse over tid 
Denne analyse har belyst udnyttelsen af vedressourcer i området ved Troelstrupvej nær 

Avlum i perioden fra ældre bronzealder til ældre førromersk jernalder. Undersøgelsen har 

dog sin dateringsmæssige tyngde i yngre bronzealder og udelukkende fra kontekster, hvor 

trækullet mest sandsynligt afspejler brændsel. Ikke desto mindre har det med undersøgelsen 

været muligt at udskille tendenser og fordelingsmønstre der antyder, at perioden både bar 

præg af tilgængelighed og præferencer. 

De identificerede træarter fra Troelstrupvej-komplekset er alle lyskrævende løvtræer, der er 

almindelig kendt fra det meste af Danmark fra Bronzealderen og frem. For nogle af de 

identificerede arter er det vedanatomisk ikke muligt at differentiere mellem underarter; 

dette gælder f.eks. rød-el/grå-el, dunbirk/vortebirk, almindelig hæg/kirsebær/slåen og 

stilkeg/vintereg (Schweingruber 1990:74-76, 80-81, 135-145). 

Flere arter af pil og dunbirk vokser gerne i fugtige områder, ligesom ask, som dog trives på 

steder med bevægeligt og højtliggende grundvand (Møller & Heilmann-Clausen 2017:385; 

Beck et al 2016:98). Både ask og hassel foretrækker de næringsholdige jordbundstyper, 

lyngfamilien de næringsfattige områder. De her fundne arter indikerer således, at der findes 

lokale områder med fugtig bund, hvilket også understøttes af pollenresultaterne (Enevold 

2020:5), og såvel områder med god og næringsholdig jord som mere tørre områder med 

f.eks. lynghede. 

 

Taxon 
Ældre bronzealder 

(N=163) 
Yngre bronzealder 

(N=1176) 

Yngre bronzealder/ 
Ældre førromersk jernalder 

(N=352) 

Acer 1%   
Alnus 12% 21% 47% 

Betula 22% 9% 3% 

Corylus 5% 7% 3% 

Ericaceae  1% 1% 

Fraxinus  2% 4% 

Pomoideae 1%  2% 

Prunus 1%   
Quercus 55% 59% 38% 

Salix/Populus 2% 1% 2% 

Figur 23. Arternes tidsmæssige fordeling i %. 

 

I de ældste prøver fra Troelstrupvej komplekset, dateret til ældre bronzealder, ses trækul, 

der vidner om en alsidig udnyttelse af lokalvegetationen (se figur 23): eg, el, hassel, birk, ask, 

pil, poppel, løn, poppel, sten- og kernefrugtfamilie. Alle de identificerede arter er 
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lyskrævende træer og buske, som gerne vokser i det åbne land, markskel, lysninger og 

skovkanter. Hassel vokser gerne, hvor der er halvskygge og ses ofte i krat og skovkanter. Flere 

arter som el, birk, almindelig hæg/kirsebær/slåen, poppel, pil og eg foretrækker en let/mager 

jordbund, mens hassel fordrer mere næringsrig jord. Eg kan vokse på forskellige 

jordbundstyper (Møller et al 2017:103ff). Arterne el, birk og pil kan afhængig af specifik art 

også indikere områder med fugtig bund (Ibid:105ff). Med forbehold for, at der kun er 

analyseret seks prøver fra ældre bronzealder, og at det altid er problematisk at tolke på 

fraværet af arter, er det dog bemærkelsesværdigt, at der ikke er fundet hverken lyngfamilie 

eller ask i prøverne fra ældre bronzealder. 

I de følgende to perioder, yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder, ses de samme 

træarter som tidligere, dog nu også med indslag af både ask og lyngfamilie (se figur 23). Disse 

træarter repræsenterer forskellige typer miljø, eftersom ask foretrækker et næringsrigt miljø 

med højtliggende og bevægeligt grundvand, hvorimod lyngfamilien trives på de 

næringsfattige, ofte sandede jorde. 

Der gælder altså for de to perioder forskelle i artsrepræsentativiteten, der er værd at 

overveje som en mulig afspejling af vegetationens sammensætning og et billede af de 

tilgængelige ressourcer. Nævneværdigt er forekomsten af lyngfamilie, der altovervejende er 

fundet i prøver dateret til yngre bronzealder, men også én prøve fra yngre bronzealder/ældre 

førromersk jernalder. Lyngen indikerer, at der samtidig med anlæggenes anvendelse har 

været lokale områder med lynghede, der kun består i det omfang, at heden plejes, f.eks. ved 

afbrænding eller intensiv græsning (Schmidt et al. 2017:214f). Pollenanalyser, om end få, der 

er foretaget af vestjysk egekrat har antydet, at krattene opstår som tilgroningssuccessioner 

efter en hedefase uden skov (Fritzbøger & Odgaard 2017:69f). Dette billede stemmer 

umiddelbart godt overens med artsfordelingen på Troelstrupvej, hvor der både findes 

indikationer på hede (i form af lyngfamilie) og lysåben skov.     

De fundne træarter antyder, at området gennem hele undersøgelsestidspunktet var præget 

af et gennemgående lysåbent landskab med kun mindre forandringer over tid. En stigning i 

forekomsten af el, pil og ask kan antyde, at området bliver gradvist mere fugtigt. En anden 

mulighed er, at stigningen afspejler det område, hvorfra arterne blev indsamlet. Sidstnævnte 

tolkningsmulighed understøttes af, at en forholdsvis stor andel af anlæggene med el og pil 

ligger placeret i den sydligere del af undersøgelsesområdet, hvor der kunne tænkes, at der 

også dengang fandtes et våd-/fugtigbundsområde. Dette vil i så fald betyde, at (noget) 

brændsel hentes meget lokalt. 

Ser man på resultaterne af pollenanalysen af lag 4 fra brønd, A217, der er dateret til 976-

815BC, er der ligeledes fundet pollen fra el, birk, hassel, eg og lyng, men også pollen fra 

skovfyr, der kan afspejle fjerntransporteret pollen såvel som lokal produceret pollen. 

Med afsæt i det meget begrænsede antal analyserede pollen er der ikke statistisk grundlag 

for at vurdere på forholdet mellem de fundne træarter (pollen) og de træarter der har været 

udnyttet (trækullet), dog ses dog overensstemmelse i arterne fundet i begge analyser, der 

antyder tilstedeværelsen af lysåben skov. 

Forholdet mellem de dominerende arter i pollenanalysen og vedanalysen afspejler 

mestendels de forskellige arters evne til at sprede pollen, den enkelte arts nærhed til 

brønden, men muligvis også i en vis grad forskellen mellem de tilgængelige og de udnyttede 

arter, der domineres af træarter med en høj brændværdi. 
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Det kan således sluttes, at mest sandsynligt afspejler trækullet i prøverne træarter fra det 

omgivende landskab, hvilket stemmer godt overens med princippet om ”Principle of Least 

Effort” (Shackleton & Prince 1992). Men samtidig viser analysen formentligt også, hvordan 

man har foretrukket særlige arter med høj brændværdi - således at trækullet ikke afspejler 

arternes naturlige forhold i landskabet, men i høj grad afspejler et kulturelt fundbillede af 

brændselsstrategier på Troelstrupvej, hvor mange arter blev udnyttet og nogle foretrukket 

frem for andre. 

Konklusion 
Analysen af trækullet fra Troelstrupvej har belyst en alsidig forhistorisk udnyttelse af den 

lokale skovvegetation til brændsel i kogegruber, men også husholdningen og 

bopladsaktiviteter mere generelt. Træarterne antyder et gennemgående lysåbent landskab 

med en alsidig sammensætning af løvtræer, men som også i yngre bronzealder og ældre 

jernalder bestod af områder med lynghede. De identificerede træarter er især kendetegnet 

ved en høj brændværdi, men egner sig også til f.eks. løvfoder og tømmer, hvorfor det for 

udvalgte kontekster er værd at overveje funktionen som brændsel som værende en af flere. 

Analysen har ydermere kastet lys over forskelle indenfor de anvendte dele af træerne 

(kviste/grene/stammer), der forsigtigt antyder forskellige typer af ildsteder/funktioner. 

Dette ses blandt andet i kogestensgruberne indenfor hus A288. 

Analysen har derudover belyst et sandsynligt sammenfald mellem en høj artdiversitet og en 

længere akkumulationsperiode, der kan være understøttende i erkendelsen af f.eks. 

affaldsgruber. 

Sidst men ikke mindst har analysen påvist en mulig sammenhæng mellem sakrale anlæg og 

udnyttelsen af el, der forsigtigt antyder særlige præferencer til særlige anledninger. 

Sidstnævnte, samt forekomsten af forskellige typer af ildsteder i huse, kan meget vel gælde 

et mere omfattende fænomen, både tidsmæssigt og geografisk, og som man med en 

målrettet prøvetagningsstrategi kan udforske nærmere. 
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Træarter fundet i prøverne 
Der er fundet træ fra 11 arter fra løvtræer og buske i undersøgelsen fra Troelstrupvej. I det 

følgende beskrives de træarter, 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 1925-1973 fra 1974, Kjeld Hansen: Dansk Feltflora fra 2002 og Peter 

Friis Møller: Naturen i Danmark fra 2017. 

 

Acer platanoides, løn 

Lyskrævende træ. Lønnen vokser på de bedre jordbundstyper og klarer sig nogenlunde 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. 

 

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, 

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. 

 

Calluna vulgaris, hedelyng en del af Ericaceae, lyngfamilien  

Lyngfamilie er en familie af 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 2002; Fritzbøger 2017)  

 

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. 

 

Fraxinus excelsior, ask 



   

32 
 

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 

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. 

 

Populus tremula, poppel 

Et lystræ. Vokser på åben mark eller i blanding med andre træarter, men ofte i grupper. Klarer 

sig på mager bund. Sår sig let og formerer sig gerne med rodskud og stubskud. Typisk 

pionertræ. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig anvendelse i 

husholdningen. Løv og kviste anvendes til foder. 

 

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 

Lystræ. Flere arter af pil, vokser som buske og småtræer på fugtig mark imens andre vokser 

på åben mark og 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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Sorbus sp., røn 

Lystræ, med hurtig vækst, der udvikler sig dårligt, selv i let skygge. Kan vokse på næsten alle 

jordtyper. Almindelig røn er et pionertræ, der spreder sig let på især på moragtig jordbund 

på åbne arealer og i rydninger (Møller et al 2017:111). 
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Tabel 1. 14C-dateringsresultaterne af trækul, forkullede kornkerner og 

knogler. 

Prøveid Dateringsgrundlag C14 alder 
Standard  
afvigelse 

Kalibrerede  
alder 

HEM 5343x60 Betula sp. 2 årringe, stamme/gren, ingen bark 3175 35 1509-1325BC 

HEM 5487x3798 Alnus sp., 9-15 årringe fra stamme/gren 3075 35 1423-1230BC 

HEM 5487x3797 Alnus sp., 2 årringe fra stamme/gren 3035 35 1409-1134BC 

HEM 5332x6 Corylus sp., 9 årringe fra gren 2995 30 1379-1122BC 

HEM 5332x205 Cerealia indet. 2975 30 1371-1056BC 

HEM 5332x212 Alnus sp. 4 årringe fra en stamme/gren 2970 35 1369-1052BC 

HEM 5350x54 Quercus sp. 4 årringe fra en stamme/gren 2915 30 1210-1015BC 

HEM 5343x47 Alnus sp. 5 årringe, stamme/gren, ingen bark 2835 35 1111-906BC 

HEM 5350x35 Quercus sp. 1 årring fra en stamme/gren 2830 35 1111-903BC 

HEM 5350x42 Corylus sp. 5 årringe fra yngre stamme/gren 2795 30 1043-837BC 

HEM 5332x32 Hordeum vulgare 2790 35 1042-833BC 

HEM 5332x195 Populus sp., 1-2 årringe fra stamme/gren 2785 30 1010-835BC 

HEM 5332x194 Alnus sp., 10-11 årringe fra stamme/gren 2775 30 1003-834BC 

HEM 5487x3782 Alnus sp., 2-4 årringe fra stamme/gren 2775 35 1007-832BC 

HEM 5350x34 Quercus sp. 5 årringe fra en stamme/gren 2770 35 1004-830BC 

HEM 5332x248 Corylus sp., 6 årringe fra stamme/gren 2755 30 983-822BC 

HEM 5332x13 Hordeum vulgare 2745 35 982-812BC 

HEM 5332x37 Alnus sp. 4 årringe fra en stamme/gren 2745 35 982-812BC 

HEM 5332x11 Quercus sp., 8 årringe fra stamme/gren 2735 30 967-811BC 

HEM 5487x3780 Alnus sp./Betula sp., 2 årringe fra stamme/gren 2725 30 922-811BC 

HEM 5332x44 Betula sp. 3 årringe fra en stamme/gren 2720 30 918-810BC 

HEM 5332x163 Corylus sp., 9-12 årringe fra stamme/gren 2715 30 915-808BC 

HEM 5332x218 Corylus sp., 5-6 årringe fra stamme/gren 2715 35 925-806BC 

HEM 5343x2136 Alnus sp. 3 årringe, stamme/gren, ingen bark 2710 35 920-806BC 

HEM 5332x101 Salix sp. 2 årringe fra en stamme/gren 2705 30 909-806BC 

HEM 5343x48 Betula sp. 3 årringe, stamme/gren, ingen bark 2705 35 916-804BC 

HEM 5350x21 Alnus sp. 5-6 årringe fra en stamme/gren 2705 30 909-806BC 

HEM 5332x216 Salix sp., 2 årringe fra stamme/gren 2700 35 913-803BC 

HEM 5332x220 Corylus sp., 8 årringe fra stamme/gren 2700 30 906-806BC 

HEM 5343x43 Betula sp. 3 årringe, stamme/gren, ingen bark 2695 30 902-805BC 

HEM 5487x3781 Alnus sp., 2 årringe fra stamme/gren 2690 30 902-803BC 

HEM 5343x1 Betula sp. 6 årringe, stamme/gren, ingen bark 2670 30 900-794BC 

HEM 5340x2101 Alnus sp. 5 årringe fra en stamme/gren 2660 30 899-790BC 

HEM 5332x15 Betula sp., 5-6 årringe fra gren 2645 35 899-776BC 

HEM 5332x223b Corylus sp., 12 årringe fra stamme/gren 2595 30 816-596BC 

HEM 5332x249 Corylus sp., 2-3 årringe fra stamme/gren 2590 30 815-593BC 

HEM 5343x4 Betula sp. 6 årringe, stamme/gren, ingen bark 2590 30 815-593BC 

HEM 5332x221 Alnus sp./Betula sp., 2 årringe fra stamme/gren 2580 30 811-574BC 

HEM 5343x7 Populus sp. 2 årringe, stamme/gren, ingen bark 2555 30 803-551BC 

HEM 5332x222 Corylus sp., 6 årringe fra stamme/gren 2550 30 801-550BC 

HEM 5332x100 Alnus sp. 5 årringe fra yngre stamme/gren 2545 30 799-549BC 

HEM 5340x1686 Hordeum vulgare sp. 2540 30 796-547BC 

HEM 5343x2 Alnus sp. 8 årringe, stamme/gren, ingen bark 2540 30 796-547BC 

HEM 5350x68 Alnus sp. 10-12 årringe fra en stamme/gren 2530 30 794-544BC 

HEM 5350x66 Alnus sp. 5 årringe fra en stamme/gren 2525 30 791-544BC 

HEM 5332x20 Betula sp., 1 årring fra gren 2520 30 789-544BC 

HEM 5350x64 Alnus sp. 7 årringe fra en stamme/gren 2490 30 775-486BC 

HEM 5332x86 Hordeum vulgare 2480 30 772-476BC 

HEM 5332x81 Hordeum vulgare 2475 30 770-423BC 

HEM 5487x3795 Brændt ben Homo cf. Sapiens sapiens rørbensfragment  2475 30 770-423BC 

HEM 5340x1690 Quercus sp., 2 årringe fra stamme/gren 2465 30 761-418BC 

HEM 5350x77 Alnus sp. 3 årringe fra en stamme/gren 2450 30 754-412BC 

HEM 5339x10 Alnus sp. 6 årringe fra en stamme/gren 2450 30 754-412BC 

HEM 5339x77 Quercus sp., 4 årringe fra stamme/gren 2450 30 754-412BC 
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HEM 5339x108 Quercus sp., 2 årringe fra stamme/gren 2415 30 746-401BC 

HEM 5487x3783 Brændt ben Homo cf. Sapiens sapiens rørbensfragment 2405 30 735-399BC 

HEM 5487x4114 Brændt ben Homo cf. Sapiens sapiens rørbensfragment 2390 30 725-394BC 

HEM 5343x2131 Betula sp. 2 årringe, stamme/gren, ingen bark 2360 30 540-386BC 

Dateringerne er udført ved Poznan Radiocarbon Laboratory i perioden 2014-2021. De rå dateringsresultater kan 

rekvireres hos Museum Midtjylland. Dateringerne er rangeret efter den kalibrerede alder. 
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Tabel 2. HEM 5396, Troelstrupvej. Oversigt over 

fragmentationsfordelingen i de analyserede prøver. 
   Indhold i ml.   

Prøveid. A-nr. 
Dp.1 
(>2mm) 

Dp.2 
(<2mm>1mm) 

Dp.3 
(<1mm) 

Estimeret 
forureningsgrad 
/0-3 

Estimeret  
stængelandel 
i % 

HEM 5332x100 A754 55 19 12 0 0 

HEM 5332x101 A755 70 14 12 0 0 

HEM 5332x11 A209 130 28 34 1 0 

HEM 5332x13 A217, lag 5 180 25 21 1 0 

HEM 5332x15 A208 128 25 25 1 0 

HEM 5332x163 A929 450 65 50 0 - 

HEM 5332x194 A1028 25 9 5 0 - 

HEM 5332x195 A887 50 20 10 0 - 

HEM 5332x20 A407 100 25 30 1 0 

HEM 5332x205 A1146 12 3 1 0 0 

HEM 5332x212 A1147 13 3 1 0 0 

HEM 5332x216 A1198 30 25 20 0 - 

HEM 5332x218 A1190 125 50 25 0 - 

HEM 5332x220 A1191 275 50 25 0 - 

HEM 5332x221 A1194 20 10 8 0 - 

HEM 5332x222 A1196 150 35 22 0 - 

HEM 5332x223b A1195 200 5 8 0 - 

HEM 5332x248 HEM 2422x59 1700 10 25 0 - 

HEM 5332x249 HEM 2422x67 750 25 20 0 - 

HEM 5332x32 A390 70 10 10 0 0,5 

HEM 5332x37 A88 100 15 10 0 0 

HEM 5332x44 A129 360 97 55 0 0 

HEM 5332x6 A188 16 2 1 1 0 

HEM 5332x81 A741 25 4 3 0 5 

HEM 5332x86 A738 38 4 2 0 0 

HEM 5339x10 A17 - - - - - 

HEM 5339x108 A142 - - - - - 

HEM 5339x77 A147 - - - - - 

HEM 5340x1686 A2766 30 7 5 1 5 

HEM 5340x1690 A2719 150 100 275 1 0 

HEM 5340x2101 A2915 260 28 52 1 0 

HEM 5343x1 A182 300 110 100 1 0 

HEM 5343x2 A190 26 7 7 1 0 

HEM 5343x2131 A3675 30 7 23 2 0 

HEM 5343x2136 A3682 200 35 35 0 0 

HEM 5343x4 A165 130 30 30 1 0 

HEM 5343x43 A297 80 22 12 1 0 

HEM 5343x47 A250 120 30 20 1 0 

HEM 5343x48 A255 80 50 18 1 0 

HEM 5343x60 A373 50 8 7 1 0 

HEM 5343x7 A198 225 60 48 1 0 

HEM 5350x21 A153 80 20 17 1 0 

HEM 5350x34 A166 160 35 31 1 0 

HEM 5350x35 A129 95 12 8 0 0 

HEM 5350x42 A145 100 27 28 0 0 

HEM 5350x54 A283 525 125 100 0 0 

HEM 5350x64 A366 90 18 13 0 0 

HEM 5350x66 A374 110 20 15 0 0 

HEM 5350x68 A377 30 7 5 0 1 
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HEM 5350x77 A401 70 25 20 0 0 

HEM 5487x3780 A12279 20 4 2 2 - 

HEM 5487x3781 A12280 25 10 6 2 - 

HEM 5487x3782 A12281 4 2 1 3 - 

HEM 5487x3783 A12283 200 25 30 3 - 

HEM 5487x3795 A12289 250 30 35 2 - 

HEM 5487x3797 A12294 9 4 2 2 - 

HEM 5487x3798 A12294 11 2 2 2 - 

HEM 5487x4114 A12302 50 20 25 3 - 

*Prøverne HEM5339x10, x77 og x108 er vedidentificeret af Ph.d. Welmoed Out i 2018. I den anledning er prøverne 

ikke fraktioneret eller målt. Registrering af fragmentationsgraden omfatter ligeledes ikke prøver der kun er 

vedkursorisk gennemset.   
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Tabel 3. HEM 5396, Troelstrupvej. Oversigt over træarter i de analyserede 

prøver. 

Prøveid A-nr. A
ce

r 
sp

. 

A
ln

u
s 

sp
. 

B
et

u
la

 s
p

. 

C
o

ry
lu

s 
sp

. 

Er
ic

ac
ea

e
 

Fr
ax

in
u

s 
sp

. 

M
al

o
id

ea
e 

(P
o
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ea

e)
 

P
o
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u
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. 

P
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. 

Q
u
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cu

s 
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. 

Sa
lix

 s
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. 

U
si

kr
e 

id
en

ti
fi

ka
ti

o
n

er
*

 

M
in

 a
n

ta
l a

rt
er

 

 p
r.

 p
rø

ve
 

Affaldsgrube 

HEM 5332x32 A390   5 1 1  1   21  1 5 OBS! 

HEM 5350x68 A377  7 3 4 2 2    12  0 6 

HEM 5332x86 A738  11  5  2 7   4  1 5 OBS! 

HEM 5332x81 A741  1 1 5 2    1 18 1 1 7 OBS! 

HEM 5350x77 A401  2        22 6 0 3 

Brønd 

HEM 5332x13 A217, lag 5   2 1   1   26  0 4 

Grube 

HEM 5350x35 A129          30  0 1 

Kogegruber i huse 

HEM 5343x60 A373  1        29  0 2 

HEM 5332x6 A188  11  5      11  3 3 OBS! 

HEM 5332x205 A1146  1 3       26  0 3 

HEM 5332x212 A1147 2 7 6 2   1  2 7 3 0 8 

HEM 5350x34 A166          30  0 1 

HEM 5332x44 A129  1 13       14 2 0 4 

HEM 5340x1686 A2766  20   4     6  0 3 

HEM 5340x1690 A2719  1        29  0 2 

Spredtliggende kogegruber 

HEM 5487x3798 A12294   26       1  3 2 OBS! 

HEM 5487x3797 A12294   1 1      16 1 11 4 OBS! 

HEM 5350x54 A283          30  0 1 

HEM 5343x47 A250  6        24  0 2 

HEM 5350x42 A145  1  10      19  0 3 

HEM 5332x37 A88  12        16  2 2 

HEM 5332x11 A209  1        29  0 2 

HEM 5343x2136 A3682  11  1      17  1 3 

HEM 5350x21 A153  16        14  0 2 

HEM 5332x101 A755  6        23 1 0 3 

HEM 5343x48 A255  2 14       14  0 3 

HEM 5343x43 A297  14 11   2      3 3 OBS! 

HEM 5343x1 A182  12 5   1    12  0 4 

HEM 5340x2101 A2915  27        2  1 2 OBS! 

HEM 5332x15 A208   17 1      11  1 3 

HEM 5343x4 A165  25 3         2 2 OBS! 

HEM 5343x7 A198  5    15    3 7 0 4 

HEM 5332x100 A754  10 3       16  1 3 

HEM 5343x2 A190  19        10  1 2 OBS! 

HEM 5350x66 A374  19  1      10  0 3 

HEM 5332x20 A407   17       13  0 2 

HEM 5350x64 A366  28        2  0 2 

HEM 5343x2131 A3675  6 9   12      3 3 OBS! 

Kogegruber i rækker 

HEM 5487x3782 A12281  1 2 2      23  2 4 

HEM 5332x248 HEM 2422x59    1      29  0 2 



   

39 
 

HEM 5487x3780 A12279   1       26  3 2 OBS! 

HEM 5332x218 A1190    1      29  0 2 

HEM 5332x220 A1191    5      25  0 2 

HEM 5332x216 A1198  5        20 4 1 4 

HEM 5487x3781 A12280  1 10       18  1 3 

HEM 5332x223b A1195 3   26        1 3 

HEM 5332x249 HEM 2422x67    6      24  0 2 

HEM 5332x221 A1194      4    25  1 2 

HEM 5332x222 A1196    9      21  0 2 

Brandpletter ved tuegrav 

HEM 5487x3795 A12289  30          0 1 

HEM 5487x3783 A12283  27        2  1 2 OBS! 

Kogestenrende ved høj 

HEM 5332x195 A887        1  29  0 2 

HEM 5332x194 A1028  22        8  0 2 

Trækulsplet i højfod 

HEM 5332x163 A929  3 2 12      11  2 4 

Urnegrav 

HEM 5487x4114 A12302  30          0 1 

Grube udenfor høj *Analyse af Out 2018 

HEM 5339x10 A17  30          0 1 

HEM 5339x77 A147          29  1 1 

HEM 5339x108 A142          29  1 2 

Den eller de dominerende art/-er er markeret med orange. *Usikre identifikationer omfatter arterne: Alnus 

sp./Betula sp., Alnus sp./Corylus sp., Prunus sp./Sorbus sp., cf. Alnus sp., cf. Betula sp., cf. Corylus sp., cf. Ericaceae, 

cf. Quercus sp., Ubestemt spredtporet-løvtræ, ubestemt løvtræ, ubestemt bark og cf. bark. Se tabel 3A. 
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Tabel 3A. HEM 5396, Troelstrupvej. Oversigt over usikre identifikationer i 

de analyserede prøver. 

Prøveid A-nr. A
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./
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 c
f.
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Affaldsgruber 

HEM 5332x32 A390   1                     

HEM 5350x68 A377                         

HEM 5332x86 A738                     1   

HEM 5332x81 A741                 1       

HEM 5350x77 A401                         

Brønd 

HEM 5332x13 A217, lag 5                         

Grube 

HEM 5350x35 A129                         

Kogegruber i huse 

HEM 5343x60 A373                         

HEM 5332x6 A188 2         1             

HEM 5332x205 A1146                         

HEM 5332x212 A1147                         

HEM 5350x34 A166                         

HEM 5332x44 A129                         

HEM 5340x1686 A2766                         

HEM 5340x1690 A2719                         

Spredtliggende kogegruber 

HEM 5487x3798 A12294 2                     1 

HEM 5487x3797 A12294 3       4       2 2     

HEM 5350x54 A283                         

HEM 5343x47 A250                         

HEM 5350x42 A145                         

HEM 5332x37 A88               2         

HEM 5332x11 A209                         

HEM 5343x2136 A3682 1                       

HEM 5350x21 A153                         

HEM 5332x101 A755                         

HEM 5343x48 A255                         

HEM 5343x43 A297 2                   1   

HEM 5343x1 A182                         

HEM 5340x2101 A2915                 1       

HEM 5332x15 A208         1               

HEM 5343x4 A165                     2   

HEM 5343x7 A198                         

HEM 5332x100 A754       1                 

HEM 5343x2 A190                     1   

HEM 5350x66 A374                         

HEM 5332x20 A407                         

HEM 5350x64 A366                         

HEM 5343x2131 A3675               2     1   

Kogegruber i rækker 

HEM 5487x3782 A12281 1               1       

HEM 5332x248 HEM 2422x59                         

HEM 5487x3780 A12279 1       2               
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HEM 5332x218 A1190                         

HEM 5332x220 A1191                         

HEM 5332x216 A1198     1                   

HEM 5487x3781 A12280         1               

HEM 5332x223b A1195     1                   

HEM 5332x249 HEM 2422x67                         

HEM 5332x221 A1194 1                       

HEM 5332x222 A1196                         

Brandpletter ved tuegrav 

HEM 5487x3795 A12289                         

HEM 5487x3783 A12283         1               

Kogestenrende ved høj 

HEM 5332x195 A887                         

HEM 5332x194 A1028                         

Trækulsplet i højfod 

HEM 5332x163 A929 1               1       

Urnegrav 

HEM 5487x4114 A12302                         

Grube udenfor høj *Analyse af Out 2018 

HEM 5339x10 A17                         

HEM 5339x77 A147               1         

HEM 5339x108 A142             1           
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Tabel 4. HEM 5396, Troelstrupvej. Oversigt over trædele i de analyserede 

prøver. 
 

Prøveid A-nr. S/G Kvist YG Gren Æ S/G Knast Bark Kommentar 

HEM 5332x100 A754 20   7     2 1   

HEM 5332x101 A755 29   1           

HEM 5332x11 A209 7       23     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5332x13 A217, lag 5 24   1   5     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5332x15 A208 27       3     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5332x163 A929 2     1 26 1   *Tyller observeret i eg. 

HEM 5332x194 A1028 27   1   2       

HEM 5332x195 A887 17       13     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5332x20 A407 26   1   3     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5332x205 A1146 30               

HEM 5332x212 A1147 29       1     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5332x216 A1198 30               

HEM 5332x218 A1190 9       21     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5332x220 A1191 6       24       

HEM 5332x221 A1194 23   1   3 3   *Tyller observeret i eg. 

HEM 5332x222 A1196 16       14     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5332x223b A1195 10       20     >30 år observeret 

HEM 5332x248 HEM 2422x59 11       18 1   *Tyller observeret i eg. 

HEM 5332x249 HEM 2422x67 2       28     >30 år observeret 

HEM 5332x32 A390 29     1       *Insektgnav i Alnus/Corylus 

HEM 5332x37 A88 28         2     

HEM 5332x44 A129 30               

HEM 5332x6 A188 23 2 5         **1årig m. bark, ukendt høsttidspunkt, el 

HEM 5332x81 A741 28         2     

HEM 5332x86 A738 28   1     1     

HEM 5339x10 A17 21       9       

HEM 5339x108 A142 20       10       

HEM 5339x77 A147 29       1       

HEM 5340x1686 A2766 22   3   5     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5340x1690 A2719 29 1           **1årig m. bark, ukendt høsttidspunkt, el 

HEM 5340x2101 A2915 30               

HEM 5343x1 A182 28   1       1   

HEM 5343x2 A190 23       4 3   *Tyller observeret i eg. 

HEM 5343x2131 A3675 28   1       1   

HEM 5343x2136 A3682 22   1   5 2   *Tyller observeret i eg. 

HEM 5343x4 A165 30               

HEM 5343x43 A297 29           1   

HEM 5343x47 A250 23   4   3       

HEM 5343x48 A255 22       8     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5343x60 A373 24   1   5     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5343x7 A198 27       3     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5350x21 A153 26       4     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5350x34 A166 26       4     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5350x35 A129 11       19     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5350x42 A145 18 2 6   4     **3-5årig, ukendt høsttidspunkt, hassel 

HEM 5350x54 A283 20   5   5     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5350x64 A366 30               

HEM 5350x66 A374 30               

HEM 5350x68 A377 23       7     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5350x77 A401 28   2           

HEM 5487x3780 A12279 19       10 1   *Tyller observeret i eg. 
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HEM 5487x3781 A12280 28       2     *Tyller observeret i eg. 

HEM 5487x3782 A12281 30               

HEM 5487x3783 A12283 15       15     Kroget træ, >50 år observeret 

HEM 5487x3795 A12289 30               

HEM 5487x3797 A12294 30               

HEM 5487x3798 A12294 28         2     

HEM 5487x4114 A12302 26         4     
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Tabel 5. Oversigt over de fundne arter 
 

Taxon Art 

Acer sp. Løn 

Alnus sp. El 

Betula sp. Birk 

Corylus sp. Hassel 

Ericaceae Lyngfamilie 

Fraxinus sp. Ask 

Maloideae  
(Pomoideae) 

Kernefrugtfamilie  
(røn, havtorn, æble, pære osv.) 

Populus sp. Poppel 

Prunus sp. 
Stenfrugtfamilie  
(almindelig hæg, kirsebær og slåen) 

Quercus sp. Eg 

Salix sp. Pil 

Sorbus sp. Røn 

 


