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Indledning 

Ved Skelhøjudgravningen udtog arkæologerne en stor mængde prøver fra bygningstørvene til 

naturvidenskabelige undersøgelser, bl.a. plantemakrofossilundersøgelser, hvor man identificerer frø 

og andre plantedele som stængler, blade og blomster. Tre orienterende makrofossilanalyser udført i 

2003 af Jan A. Harrild, Nationalmuseet havde vist, at plante-makrofossilerne, hovedsageligt i form 

af uforkullede plantedele, var ekstremt godt bevarede i de anaerobe dele af højen og 

analysemetoden var derfor meget velegnet til undersøgelse af tørvenes oprindelse. Der blev derfor 

udvalgt yderligere 26 prøver til undersøgelse.  

 

Prøverne 

Ved udgravningen blev der udtaget prøver fra 163 tørv til pollen- og makrofossilanalyse. 

Tørveprøverne blev udtaget ved at en metalramme blev presset ind i profilvæggene, således at 

overfladen af en tørv kom til at ligge midt i prøven (se fig. 1). Prøverne, der efter udtagningen var 

på ca. 15 x 8 x 5 cm, blev pakket ind i plastic og pakketape, således at de kunne holde formen og 

undgå udtørring. Der blev udvalgt 26 prøver til analyse fordelt på 18 prøver fra højkernen, 4 prøver 

fra første konstruktionsskal, 1 prøve fra brandlaget ved centralgraven og 3 prøver fra 

vegetationslaget under højen.  

 
Fig. 1: Tørveprøve med vækstlaget ved den røde pil. 

 

Før makrofossilanalysen blev der udtaget en delprøve omfattende hele vækstlaget fra hver 

tørveprøve. Dette vegetationslag var de fleste steder 4-8 mm tykt og bestod altovervejende af 

sammenpressede plantedele. En kontrolanalyse af en delprøve udtaget i den mineralske del af en 

tørv viste, at der stort set ikke fandtes bevarede plantedele andre steder end i vækstlaget i toppen af 

tørven. Hver prøve kom således til at repræsentere et lille stykke jordoverflade på mellem 40 og 80 

cm
2
 (fig. 2), alt efter hvordan vækstlaget var orienteret i tørveprøven. 



De udtagne delprøver blev slæmmet i en sigte med en maskevidde på 0,25 mm for at fjerne ler og 

fint sand og efterfølgende blev plantedelene i prøverne identificeret under stereolup. Resultatet af 

analyserne ses i tabel 1. 

 

 
Fig. 2: Den gamle jordoverflade med planterester i en tørveprøve. 

 

 

Tabel 1: Resultaterne fra makrofosilanalyserne. 
Brandlag

x1416 x1417 x1442 x1376 x736 x737 x738 x739 x740 x726 x969 x975 x978 x608 x609 x610 x1367 x849 x862 x732 x867 x875 x1257 x1267 x1412 x1415 x1435 x1465 x1620

areal, cm2   -    70 70 70 80 40 70 70 70 36 70 75 75   -      -      -    70 75 70 80 40 70 50 70 55 60 70 70   -    

Agrostis spec. Hvene sp frø Uforkullet 2 2 1

Asteraceae Kurveblomst-fam. frø Uforkullet 1

Atriplex sp/Chenopodium spec. Mælde/Gåsefod frø Uforkullet 1 1

Atriplex spec. Mælde frø Uforkullet 1 1

Calluna vulgaris Hedelyng blomster Forkullet 16 21 27 42 106 65 23 27 20 4 34 89 99 154 25 48 95 15 76 5 44 22 114 19 44 28 79

Calluna vulgaris Hedelyng skud-fragmenter Forkullet 95 89 59 201 34 44 38 41 69 25 60 245 44 79 5 90 34 21 500 23 209 58 55 114 41 42 14 10

Calluna vulgaris Hedelyng blomster Uforkullet 212 33 159 43 142 211 294 128 337 63 115 124 114 243 1 178 83 112 34 61 299 28 276 158 84 130 23

Calluna vulgaris Hedelyng frø Uforkullet 100 100 1000 500 1000 1000 5000 500 5000 100 500 500 1000 1 100 500 500 500 100 5000 100 500 500 5000 500 12

Calluna vulgaris Hedelyng skud-fragmenter Uforkullet 628 218 672 236 599 914 697 434 898 377 381 1258 1187 496 40 714 467 132 256 266 5 379 103 461 294 358 827 106

Campanula rotundifolia Blå-Klokke frø Uforkullet 2 7 3 1 1 2 1 2 10 17 1

Carex pilulifera Pille-Star frø Forkullet 1

Carex pilulifera Pille-Star frø Uforkullet 4 8 2 7 2 21 10 2 14 1 6 7 1 1 3 1 1 1 2

Carex spec. Star frø Uforkullet 1 1

Cerastium fontanum var. vulgare Alm. Hønsetarm frø Uforkullet 2 6 1 16 4 1 2 1 1 1 2 3 1 4 1

Cerastium fontanum var. vulgare Alm. Hønsetarm frø Forkullet 1 1

Cerastium sp./Stellaria sp. Hønsetarm/Fladstjerne frø Uforkullet 1

Chenopodium album Hvidmelet Gåsefod frø Uforkullet 3 1 1 2 1 7 1 3 1

Corylus avellana Hassel nøddeskaller Forkullet 2 2

Danthonia decumbens Tandbælg frø Uforkullet 1 1 3 2 1 2 51 4 2 1 3

Danthonia decumbens Tandbælg småaks Uforkullet 2

Dianthus deltoides Bakke-Nellike frø Uforkullet 1

Eleocharis palustris Almindelig Sumpstrå frø Uforkullet 1

Ericaceae Lyng-fam. rod- og kvist-fragmenterForkullet 8 32 3 2 60 30

Ericaceae Lyng-fam. rod- og kvist-fragmenterUforkullet 110 19 60 54 95 105 74 66 47 191 50 396 58 11 60 102 25 40 5 68 91 5 15 62 125 59

Euphrasia sp./Odontites sp. Øjentrøst/Rødtop frø Forkullet 1

Euphrasia sp./Odontites sp. Øjentrøst/Rødtop frø Uforkullet 1

Hypericum perforatum Prikbladet Perikon frø Forkullet 3

Hypericum perforatum Prikbladet Perikon frø Uforkullet 16 1 1 2 3 2 59 1 2

Lapsana communis Haremad frø Uforkullet 25

Luzula spec. Frytle frø Uforkullet 1 1 12 10 3 3 7 6 2 9 9 4 8 12 7 7 1 16 1

Mentha spec. Mynte frø Uforkullet 1

Persicaria laphatifolia s.l. Bleg/Knudet Pileurt frø Uforkullet 10 2 1 1 2

Persicaria spec. Pileurt frø Uforkullet 1

Pimpinella saxifraga Almindelig Pimpinelle frø Forkullet 1

Pimpinella saxifraga Almindelig Pimpinelle frø Uforkullet 2 3

Plantago lanceolata Lancet-Vejbred frø Forkullet 1

Plantago lanceolata Lancet-Vejbred frø Uforkullet 1

Poa spec. Rapgræs frø Uforkullet 1 1

Poaceae Græs-fam. frø Forkullet 1 16

Poaceae Græs-fam. frø Uforkullet 3 9 1 3 2 1 1 2 1 14 14 2 4 6 1 1 2 13 2 3

Poaceae Græs-fam. stængel-fragmenterUforkullet 10 5 3 1

Polygonum aviculare s.l. Vej-Pileurt frø Uforkullet 1

Potentilla erecta Tormentil frø Forkullet 5

Potentilla erecta Tormentil frø Uforkullet 4 1 14 22 2 1 3

Potentilla spec. Potentil frø Forkullet 1

Potentilla spec. Potentil frø Uforkullet 11 1 1 4 3 5 7 24 4 4 1 1 1 11 7 1 1

Ranunculus acris Bidende Ranunkel frø Uforkullet 2

Ranunculus spec. Ranunkel frø Forkullet 2

Ranunculus spec. Ranunkel frø Uforkullet 1 1 2 1

Rumex acetosella Rødknæ frø Forkullet 1

Rumex acetosella Rødknæ frø Uforkullet 1 4 20 1 24 2 11 2 1 7 11

Stellaria graminea/palustris Græsbladet/Kær-Fladstjerne frø Forkullet 1 1

Stellaria graminea/palustris Græsbladet/Kær-Fladstjerne frø Uforkullet 3 6 1 7

Triticum dicoccum/spelta Emmer/Spelt aksled Forkullet 1

Triticum spelta Spelt aksled Forkullet 1 1

Veronica spec. Ærenpris frø Uforkullet 1

Viola spec. Viol frø Forkullet 1

Viola spec. Viol frø Uforkullet 1 1 5 5 1 1 6 7 3 1 3 1 4 4 5 5 2 2 10 4 2 10

Ubestemte frø Forkullet 1 1

Ubestemte frø Uforkullet 3 6 2 6 1 5 1 8 2 2 4 2 4 6 3 2 8 6 2 1

knopper Forkullet 1

trækul Forkullet 23 10 15 22 15 4 7 10 13 13 21 45 15 9 19

Bryophyta mosser (ikke bestemte) Uforkullet 111 9 312 59 8 55 14 114 788 60 87 12 268 12 74 45 15 43 12 5 10 24 16 5

Bryophyta mosser (ikke bestemte) Forkullet 19 16 93 25 18 5 3 21 23 1 500 43 31 1

rod- og kvist-fragmenter Uforkullet 25 4 56

Insektrester Uforkullet 24 32 14 3 34 11 42 38 85 19 40 46 34 9 52 6 19 18 43 19 35 16 30 12

Højkernen SØ-kvadrant Første konstruktionsskalSkelhøj  makrofossilundersøgelser Under højen Højkernen SV-kvadrant Højkernen NV-kvadrant Højkernen NØ-k.

 
 

Vegetationlaget under højen 

Der blev undersøgt tre prøver fra vegetationslaget under højen (se fig. 3). Prøverne var udtaget 6-9 

m fra centralgraven i vestlig, nordlig og nordøstlig retning. Jorden i prøverne var mørkebrun til 

sortbrun og havde nærmest karakter af muldjord med krummestruktur. Der var ingen synlige tegn 



på podzolering eller dannelse af morlag. Vegetationslaget kan stamme fra både det oprindelige 

plantedække på stedet og fra vegetationslaget på den nederste tørv, idet tørvene er blevet lagt med 

oversiden nedad. Det var dog ikke muligt at adskille vegetationslagene, men i prøven x1416, der var 

udtaget som en løs jordprøve i en pose, var resterne af vegetationslaget ret tykke og lagdelte. 

Prøverne indeholdt mange uforkullede plantedele, primært fra Hede-Lyng og Mosser samt en del 

forkullede stængeldele og blomster fra Hede-Lyng.  

 

Brandlaget ved centralgraven. 

Omkring centralgraven lå der store mængder trækul fra en afbrænding af træ. En prøve på 290 g 

herfra blev undersøgt. Prøven indeholdt 50.000-100.000 små stykker trækul, 10 stumper af 

forkullede Lyng-stængler og 2 fragmenter af Hassel-nøddeskaller. Prøven indeholdt altså 

altdominerende træ indbragt til stedet. 

Det var bemærkelsesværdigt at prøven, der eller stammer fra højens nederste del, også indeholdt 

enkelte recente bestanddele i form af trærødder, frø fra Pileurter og regnorme-ægkapsler.  

 

 
Fig. 3: Plan over højen med de analyserede prøver indtegnet. 

 

 

Højkernen 

Det var hovedsageligt det første konstruktionstrin, højkernen, der var indkapslet i 

jernudfældningslag og som dermed havde de bedste bevaringsforhold for organisk materiale. Derfor 

var det også fra dette konstruktionstrin, at størstedelen af plantemakrofossilprøverne kom. Foruden 

de tre prøver, der var lavet tidligere, blev der analyseret 18 prøver fra højkernen. Prøverne var 

udtaget i et systematisk grid og udvalgt således, at alle fire kvadranter i højen var repræsenteret (se 

fig. 3). Bevaringsforholdene var dog noget varierende i kernen således at prøverne med de bedst 

bevarede plantedele kom fra de to vestlige kvadranter medens både plantedele og organisk 

materiale var meget nedbrudt i prøverne fra de østlige kvadranter. 



Ligesom prøverne fra vegetationslaget under højen var prøverne fra kernen altovervejende 

domineret af uforkullede plantedele fra Hede-Lyng og Mosser samt en del forkullede stængeldele 

og blomster fra Hede-Lyng. 

 

Første konstruktionsskal 

Nogle steder lå den første konstruktionsskal uden på højkernen også indkapslet af 

jernudfældningslagene. Herfra blev der analyseret fire prøver fra højens nordlige og vestlige dele, 

udvalgt ud fra hvor bevaringsforholdne var særligt gode (se fig. 3). Jordbundsmæssigt er tørvene af 

udgraverne beskrevet som værende anderledes end tørven fra kernen, men dette afspejles ikke i 

plantemakrofossilerne, der var meget lig hinanden i højkernen og første konstruktionsskal. 

Diskussion 
Tørvene fra vegetationslaget under højen, kernen og den første konstruktionsskal mindede alle 

meget om hinanden, både med hensyn til jordbund og vegetation, hvilket kan tale for at tørvene til 

de inderste konstruktionsdele er hentet i den umiddelbare nærhed af højen. Der var nogen forskelle 

på mængden af nedbrudt organisk materiale i tørv fra forskellige dele af højkernen, således var 

nogle tørv mørkebrune med en hvis krummestruktur, mens andre tørv var gråbrune næsten uden 

noget indhold af humusstoffer. Disse forskelle skyldes dog næppe forskellig oprindelse af tørvene, 

men nærmere forskellige nedbrydningsforhold i højen, idet forskellene i nedbrydningen af det 

organiske materiale forskellige steder i højen, fulgtes med forskelle i nedbrydningen af 

plantedelene. 

Selv om det stort set var de samme arter der optrådte i alle prøver, var der nogle prøver der skilte 

sig ud ved at enkelte arter eller specielle dele af en planteart var dominerende. Således f.eks. prøven 

x849, hvor der var et stort antal frø fra Danthonia decumbens samt mange rod- og stængeldelen fra 

en græsplante, formodentligt den Danthonia decumbens, hvorfra frøene kom. Variationen mellem 

prøverne skyldes det lille prøveareal på omkring 70 cm
2
 jordoverflade, således at de planter, der har 

groet lige hvor prøven er udtaget, bliver overrepræsenteret.  

Jorden i tørvene var gråbrun til mørkebrun og sandet med et lavt indhold af nedbrudt organisk 

materiale, visse steder nærmest med krummestruktur. Der var ingen tegn på morlagsdannelse og en 

eventuel podzoleringsproces har ikke forløbet særligt langt.  

Hovedbestanddelen af plantemakrofossilerne var stængler, kviste, blade og blomster fra Hedelyng 

og derudover optrådte der frø og andre stængel-/bladdele fra en række urter. De hyppigst 

forekommende var: 

Danthonia decumbes : Tandbælg, en græsart, der træffes på halvtørre-fugtige heder, hvor den 

danner tuer. 

Carex pilulifera: Pille-Star, der er knyttet til tør sandet bund på heder og overdrev. 

Potentilla erecta: Tormentil vokser ofte på  hedebakker og tørveholdige enge. 

Campanula rotundifolia: Blå-Klokke vokser på tør bund på overdrev og skrænter, men forekommer 

også på heder, hvor Hede-Lyngen ikke er blevet for dominerende. 

Hypericon perforatum: Prikbladet Perikon vokser på skrænter og overdrev på veldrænet bund. 

Rumex acetosella: Rødknæ vokser på sandede jorde og er her en almindelig markukrudtsplante, 

men den kan også forekomme på heder. 

Ud over disse arter optrådte der et mindre antal frø fra en række plantearter, der er knyttet til 

agerjord og ruderater. Det er arter som Chenopodium album (Hvidmelet Gåsefod), Lapsana 

communis (Haremad), Persicaria lapathifolia (Bleg/Knudet Pileurt) og Polygonum aviculare (Vej-

Pileurt).  

Forekomsten af mange frø fra Rumex acetosella i tørv fra laget under højen og fra høj-tørvene, 

tyder på at tørvene er skåret i områder, der tidligere har været dyrket, eller hvor man nogle år 

forinden har fjernet tørv. I et forsøg i Hammer Bakker ved Nørre Sundby, hvor man fjernede tørven 

på et hedeområde, dominerede Rødknæ igennem en årrække, inden den efter 15 år blev helt 

udkonkurreret af Hedelyngen. Mange frø fra Carex pilulifera, Viola og Luzula peger i samme 

retning (Böcher 1980). 

Det manglende morlag peger også på, at tørvene er skåret på et areal, hvor der tidligere har været 

tørveskæring eller på at heden er ret ny, f.eks at den er etableret på marker, der for nyligt er opgivet 



og sprunget i lyng. Hvis Hede-Lyngen havde groet uforstyrret på stedet i flere årtier, ville der være 

dannet et morlag af kun delvist nedbrudte planterester på stedet (Nørgård 1980). 

Alle prøverne indeholdt forkullede dele fra Hedelyng (se fig. 4), og i mindre omfang også 

forkullede frø fra de øvrige plantearter, der også optrådte som uforkullede frø. Dette viser at arealet 

har været brændt af tidligere. De uforkullede Lyngplanter viser, at afbrændingen må være sket 

nogle år før tørvene blev skåret, idet der havde nået at dannes en nyt vegetationslag af Hedelyng. 

Det er dog næppe afbrændingen af heden, der er skyld i det manglende morlag, da et afbrændt 

morlag efterlader et svært nedbrydeligt lag af forkullet materiale, som bliver på stedet i årevis 

(Böcher 1980), og som derfor ville have været synligt i prøverne. 

I bundlaget fra den underliggende tørv i prøve 1435 fra første konstruktionsskal var der en del 

trækul og andre forkullede plantedele, hvilket tyder på at man på et tidspunkt har pløjet jorden, hvor 

der senere er skåret tørv. 

 

Det samlede billede af vegetationen i Skelhøj-tørvene er, at disse er skåret på en ikke særligt 

veludviklet Hedelyng-hede på ret tør bund. Plantearter der normalt gror på marker, ruderater og 

skrænter var almindelige, som følge af lejlighedsvis tørveskær og/eller dyrkning, der forhindrede 

Hede-Lyngen i danne morlag og udkonkurrere den urteagtige vegetation. 

 

Tidspunktet på året for højens opførelse kan også fastlægges ud fra makrofossilanalyserne. I 

prøverne fandtes blomster fra Hede-Lyng i forskellige stadier af udspring, fra uudsprungne blomster 

til fuldt udviklede frøkapsler, hvilket viser at tørvene er blevet skåret i august-september. Før august 

er der ikke afblomstrede lyngblomster og efter september er alle blomster afblomstrede.(fig. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Forkullet blomst fra   Fig. 5: Knop og blomster af Hedelyng. 

Hedelyng 

 

Der var få spor af kulturplanter i prøverne, idet der fandtes enkelte forkullede aksled fra Triticum 

dicoccum/spelta i tre prøver. Ligeledes fandtes et stykke af en forkullet nøddeskal (Coryllus 

avelana) i en tørveprøve. Dette må være husholdningsaffald, der er spredt på området, måske i 

forbindelse med dyrkning af jorden. Husholdningsaffald i dyrkningslag kendes fra samtidige fund 

fra f.eks. Nordjylland (Henriksen et al. in press). 

 

 

Sammenfatning 

Makrofossilanalyserne viser at tørvene, som var brugt til opbygningen af Skelhøj, var skåret på en 

tør-halvtør hede domineret af Hede-Lyng, men også med en del græs- og urtevegetation. Tørvene i 

kernen og den første konstruktionsskal mindede meget om jordbunden under højen, så 

formodentligt var de skåret i højens umiddelbare nærhed. Der var tegn på at arealerne, hvor tørvene 

var skåret, tidligere havde været dyrket eller havde været anvendt til tørveskær og heden havde 

tillige været afbrændt nogle år før tørveskæret. 



Blomster på Hede-Lyngplanterne tidsfæster tørveskæret til august-september, der er det eneste 

tidspunkt, hvor der både findes uudsprungne blomster og fuldt udviklede frøkapsler. 
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