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SJM 805, SJM 818 og SJM 820, Facebook-
grunden (FHM 4296/3242) 
 

 

Vedanatomisk analyse af trækul fra huskonstruktioner og 

sakrale anlæg dateret fra ældre stenalder til ældre jernalder. 
 

Jannie Koster Larsen, cand.mag. 

 

 
Figur 1A. Matrikelkort over Andrup med det arkæologiske undersøgelsesareal (rød), de respektive udgravninger 

SJM 805, Grønkjær Vang Nord (sand), SJM 818, Grønkjær Vang Vest (gul), SJM 820, Vester Vang (orange) og den 

historiske hede, som den var udbredt i 1793 (grøn) (Kortet er hentet fra Geodatastyrelsen1). 

Indledning 
Sydvestjyske Museer foretog i 2018 en arkæologisk forundersøgelse (SJM 780 Site Esbjerg) 

af et 213 ha stort erhvervsareal ved Andrup nær Esbjerg (Figur 1A og 1B) i forbindelse med 

planlægningen af et Facebook-datacenter. Forundersøgelsen påviste væsentlige 

fortidsminder på i alt 21 ha (området markeret med rødt på Figur 1A), hvoraf 12 ha blev 

egentligt undersøgt i 2018 og 2019 som fem selvstændige museumssager. På tre af 

lokaliteterne (SJM 805 Grønkjær Vang Nord2, SJM 820 Vester Vang3 og SJM 818 Grønkjær 

Vang Vest4) var der bevaret større mængder af arkæobotanisk materiale egnet til 

vedanatomisk analyse. Desuden blev der for SJM 780 Site Esbjerg5 udført et kursorisk 

vedgennemsyn på noget af trækulsmaterialet, ligesom der blev udført makrofossilanalyse 

af et udvalg af prøver, som var 14C-dateret til maglemosekultur. Resultaterne af det 

vedkursoriske gennemsyn og makrofossilanalysen af SJM 780-materialet er fremlagt i en 

 
1 Original 1 kort 13513a, Andrup Mark opmålt af Lorentz Astrup i 1793, skala 1:4.000.  
2 Sted- og lok.nr. 190510-256, Nørre Skast sogn, Esbjerg Kommune 
3 Sted- og lok.nr. 190510-259, Nørre Skast sogn, Esbjerg kommune 
4 Sted- og lok.nr. 190510-257, Nørre Skast sogn, Esbjerg kommune. 
5 Sted- og lok.nr. 190503-356, Nørre Skast sogn, Esbjerg kommune. 
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selvstændig rapport (Larsen et al 2020), og resultaterne vil derfor kun fremgå af tabellerne 

(1A, 2A, 4A), samt i diskussionsafsnittet.  

 

 
Figur 1B. Kort over udgravningerne SJM 805, SJM 818 og SJM 820 på den østlige del af Facebook-grunden. De 

analyserede anlæg er markeret med rødt. 

 

De tre egentlige arkæologiske undersøgelser omfattede flere bebyggelser fra 

primært ældre jernalder men også senneolitikum foruden spor af en mulig hyttetomt fra 

maglemosekulturen.  Huskonstruktioner blev så vidt muligt 14C-dateret på baggrund af 

arkæobotanisk materiale fra stolpehuller og ildsteder. Derudover blev det forsøgt at datere 

udvalgte gruber og urnebegravelser. Da bebyggelserne fra ældre jernalder var klart 

dominerende i undersøgelserne, er der en naturlig overvægt af dateringer fra denne 

periode. (se tabel 1A-D). Der er i alt analyseret trækul fra 100 prøver og dertil makrofossiler 

(korn og frø) fra fem af disse (Larsen et al 2020).  

Prøvekontekst 
Af de 100 analyserede prøver er 91 udtaget fra 45 huskonstruktioner, imens de øvrige ni 

omfatter brandpletter, en stolpe ved en urnegrav og gruber. 
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Figur 2. Oversigt over prøver udtaget til analyse på SJM 805, SJM 818 og SJM 820. Analyserede prøver er markeret 

med rød. 

Problemstilling 
Formålet med vedanalysen er at klarlægge træressourceforbruget på de enkelte lokaliteter 

samt i området generelt, for om muligt at belyse landskabsudviklingen. Det er ønsket, at 

analyse af materiale fra de tre lokaliteter udføres som én samlet analyse, hvor de enkelte 

lokaliteter perspektiveres til hinanden.  

Som en del af analysen er angivelse af stolpehuller forsøgt defineret som hhv. tagbærende 

stolper, vægstolper og indgangsstolper, hvor dette har været muligt på baggrund af 

plantegninger, ligesom det er vurderet om stolperne er placeret i huses østende, vestende, 

den centrale del eller ved en indgang. Med forbehold for de tolkningsmæssige 

usikkerheder, der ligger i at definere stolpernes placering i til tider delvist bevarede 

konstruktioner, er disse kategorier opstillet med det formål at kunne sammenholde 

fordelingen af arter i husene, og undersøge mulige gennemgående konstruktions- og 

adfærdsmæssige mønstre. 

Metode 
Prøverne er udtaget og floteret af Sydvestjyske Museer og efterfølgende analyseret på 

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

Koster Larsen. 

Vedanalysen indbefatter undersøgelse og identifikation af 30 trækulsstykker fra hver prøve 

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

gennemset og beskrevet i sin helhed forud for udvælgelsen af trækulsstykkerne.  Undtaget 

er prøverne fra SJM 780, hvorfra der kun er udført vedkursorisk gennemsyn, der omfatter 

identificering af op til 10 stykker pr. prøve. 
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Med det formål at foretage en så repræsentativ analyse som muligt, er der til identifikation 

udvalgt trækulsstykker af forskellige størrelser og så vidt muligt trækulsstykker uden synligt 

recente brudflader iblandt stykkerne, der er større end 2mm, og som repræsenterer de 

identificerbare trækulsstørrelser i prøven. Herudover er det estimeret hvor stor en andel af 

prøven, der udgøres af stængler, der i de fleste tilfælde tilhører lyngfamilien, som det også 

fremgår af de identificerede stykker i tabel 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 vurderinger udført på små 

trækulsfragmenter er forbundet med stor usikkerhed. 

 

For det samlede analyserede materiale er der tale om et godt kvantitativt statistisk egnet 

tolkningsgrundlag. Dog er det vigtigt at fremhæve usikkerheden ved tolkningen af de 

forskellige træarters betydning i det enkelte anlæg eller konstruktion, idet flere 

trækulsstykker oprindeligt kan være fra den samme stamme og/eller gren, der blot er 

fragmenteret; nogle arter kan evt. fragmentere lettere 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. 

 

Oplysninger vedr. datering 
Oplysninger vedr. materiale udtaget til 14C-datering fremgår af tabel 1A-D.  

I forbindelse med vedanalysen er der udført 68 succesfulde 14C-dateringer fordelt på 37 

forskellige huskonstruktioner (se tabel 1A-D). Herudover er 22 af de analyserede prøver 

indirekte dateret. Dvs. at en eller flere prøver fra samme huskonstruktion eller kontekst er 

AMS-dateret, og dateringer er herved med rette forbehold overført til øvrige prøver 

tilhørende samme kontekst. Én prøve er arkæologisk dateret ud fra anlægstypologi, 22 

prøver er indirekte dateret, og ni prøver, der samlet set er udtaget i syv forskellige huse, er 

udaterede. 

Resultater af vedanalyse 
Der er med sikkerhed identificeret 14 løvtræsarter: Quercus sp., eg (N=1451), Corylus sp., 

hassel (N=391), Alnus sp., el (N=243), Betula sp., birk (N=220), Fraxinus sp., ask (N=65), Salix 

sp., pil (N=61), Tilia sp., lind (N=39), Acer sp., løn (N=31), Maloideae (Pomoideae), 

kernefrugtfamilie (N=30), Populus sp., poppel (N=18), Prunus sp., stenfrugtfamilie (N=7), 

Ulmus sp., elm (N=5), Fagus sp., bøg (N=2) og Sorbus sp., røn (N=1) samt én nåletræsart: 

Pinus sp., fyr (N=22). Derudover er der fundet én – måske flere arter - af dværgbusk: 

lyngfamilie, Ericaceae (N=175), hvorunder 96 stykker kunne identificeres til hedelyng, 

Calluna vulgaris. Sikre identifikationer fremgår af tabel 2A-D.  

 

Trækulsstykker fra disse analyserede prøver er altovervejende godt bevarede, selv om der er 

tale om meget små fragmenter. Dog er der i nogle prøver en overvægt af dårligt bevaret 
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trækul med udfældning. 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.’; dog kan der for flere ubestemmelige stykker tydeligt 

differentieres mellem løvtræ, nåletræ og stængler fra dværgbuske. Usikre identifikationer 

fremgår af tabel 3A-B. 

Blandt de usikre bestemmelser er f.eks. 33 stykker mulig lyngfamilie (cf. Ericaceae), hvoraf ni 

stk. er identificeret til mulig hedelyng (cf. Calluna vulgaris) og tre stk. til mulig blåbær (cf. 

Vaccinium mytillus). 

De meget små trækulsstykker gør det svært/umuligt at vurdere årringskrumning, og for langt 

størstedelen af materialet kan trædel ikke angives.  

I flertallet af prøver ses kun relativt få trækulsstykker med recente brudflader. Fraværet af 

recente brudflader i et materiale, der fremstår meget fragmenteret, antyder, at 

fragmentering og nedbrydning er sket i forhistorisk tid og historisk tid – og ikke noget, der er 

sket ved udgravning og prøvehåndtering.  

Af tabel 2A-D fremgår det hvor mange arter, der er fundet i hver enkelt prøve, og i hvor 

mange prøver hver art er fundet. De ubestemte trækulsstykker eller trækul, der er 

artsbestemt med usikkerhed, er en ubekendt faktor i antallet af arter i flertallet af prøver, da 

det er uklart, om de trækulsstykker, der ikke er (sikkert) artsbestemt, kan være én af de arter, 

der allerede er fundet i den enkelte prøve – eller der kan være tale om en ny art for den 

specifikke prøve. Dette er angivet med antal arter efterfulgt af ’OBS!’. 

Samlet set dominerer trækul af løvtræsarter, og eg er den absolut altdominerende art med 

lidt over halvdelen af de i alt 2872 analyserede fragmenter (sikkert bestemt Quercus sp.: 

n=1451). Dernæst ses flest stykker trækul af hassel, el og birk, mens arter som pil, lyngfamilie, 

ask, lind, løn, poppel, kernefrugtfamilie og fyr er mere moderat repræsenteret, og arterne 

elm, stenfrugtfamilie, bøg og røn ganske sparsomt. 

 Kun i én prøve, P40, er der med sikkerhed udelukkende identificeret en enkelt art. I langt 

størstedelen af prøverne ses en blanding af minimum tre og op til i hvert fald syv forskellige 

arter. 

Det er oplyst, at 98 af prøverne er udtaget i stolpehuller, mens de resterende otte er udtaget 

i brandpletter, kulturlag, en grube og en prøve fra en ukendt kontekst. Resultatet af 

vedanalysen belyses særskilt for de forskellige kontekster under de individuelle lokaliteter 

med en efterfølgende sammenlignende analyse og konklusion. 

 

Gennemgang af de individuelle prøver 

SJM 818, Grønkjær Vang Vest 
SJM 818, Grønkjær Vang Vest, repræsenterer det største sammenhængende felt i denne 

analyse. Mod nord grænser SJM 818 op til SJM 805, Grønkjær Vang Nord og SJM 820, 

Vestervang i sydlig retning. I alt er der fra SJM 818 udvalgt 69 prøver til vedanalyse (se figur 

3). 64 af prøverne er oplyst udtaget fra stolpehuller tilhørende 34, muligvis 35, 
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konstruktioner, der er tolket som huse. Derudover er en prøve udtaget i et ildsted (P9), en 

prøve i et stolpehul ved en urnegrav (P226), en prøve fra en grube/muligt hyttegulv (P196), 

og to prøver fra brandpletter (P2 og P234). Husene er dateret indenfor en tidsramme fra 

2031BC til 132AD (Kalibreret alder), men med en klar overvægt af dateringer indenfor 

perioden 347BC-54AD (se tabel 1D). 

Nedenstående vil de enkelte konstruktioner og anlæg blive gennemgået i numerisk 

rækkefølge efter husnummer. 

 

 
Figur 3. SJM 818, Grønkjær Vang Vest. De analyserede anlæg er markeret med rødt og angivet med prøveid. 
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Hus 4 

 
Figur 4. Hus 4 med den analyserede prøve P9. P10 og P11 er fra Hus 6. Usikre identifikationer fremgår af tabel 3. 

 

P9 er udtaget fra et muligt ildsted i det nordvestlige hjørne i et treskibet hus med bevaret 

væggrøft, Hus 4 (se figur 4). Huset skal på baggrund af 14C-datering henføres til perioden 

167BC-1BC i yngre førromersk jernalder (se tabel 1D).  

I prøven er der set tre forskellige løvtræsarter og stængler af dværgbusk(e) af lyngfamilien. 

Omtrent en tredjedel af prøven estimeres at være forkullet stængelmateriale af art(er) af 

lyngfamilie. Dernæst er der set flest stykker af lind og el og ét stykke af birk.   

Hus 6 
P10 og P11 er udtaget fra to tagbærende stolpehuller tilhørende Hus 6, der ligger i et område 

præget af forstyrrelser, hvorfor stolpernes placering i huset er usikker (se figur 4, Hus 4 og 

6). Hus 6 skal på baggrund af 14C-dateringer henføres til perioden 185BC-50BC i yngre 

førromersk jernalder (se tabel 1D). 

Samlet set er der fundet seks arter af løvtræ i prøverne, og eg dominerer (n=50) i begge 

prøver. De øvrige arter: el, birk, hassel og pil er kun repræsenteret ved enkelte stykker. 

Mængden af forkullede stængler af art(er) af lyngfamilie vurderes også at være minimal (ca. 

1% af den samlede prøvemængde). 

Hus 9 
P125 er udtaget i et tagbærende stolpehul tilhørende et treskibet langhus, Hus 9. 

Stolpehullet ligger umiddelbart vest for en sydlig, centralt placeret indgang, men grundet 

forstyrrelser fra hhv. Hus 29 og Hus 10 er den præcise placering usikker (se figur 8, Hus 29). 

Hus 9 skal på baggrund af 14C-dateringer henføres til perioden 465BC-208BC i ældre 

førromersk jernalder (se tabel 1D). 
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I prøven er der altovervejende set eg, men også ét stykke af ask og to mulige stykker pil. I 

prøven er der desuden set, forkullede stængler, der estimeres at udgøre omtrent 1% af 

prøven (se tabel 5C). 

Hus 10 
P123 er udtaget i et tagbærende stolpehul tilhørende et treskibet langhus, Hus 10, der ikke 

er dateret. Stolpehullet ligger placeret umiddelbart øst for en nordlig, centralt placeret 

indgang. Hus 10 bærer præg af forstyrrelser fra både Hus 29 og Hus 9 (se figur 8, Hus 29). 

I prøven er der set fem, muligvis seks, forskellige løvtræsarter og stængler fra dværgbuske af 

lyngfamilien. Omtrent 20% af prøven estimeres at være stængler. Blandt løvtræsarterne 

dominerer eg, imens de øvrige tre arter: hassel, el og pil, kun er repræsenteret ved 

forholdsvist få stykker (se tabel 2C). 

Hus 14 

 
Figur 5. Hus 14 med de analyserede prøver P28 og P29. Usikre identifikationer fremgår af tabel 3. 

 

P28 og P29 er udtaget fra to tagbærende stolpehuller i østenden på et treskibet langhus, Hus 

14, der er et hus med delvist bevaret væggrøft. Husets afgræsning mod vest er, grundet 

fraværet af væggrøft i dette område, usikker. Dog tolkes de undersøgte prøver her som 

placeret i husets østlige ende (se figur 5). Hus 14 skal på baggrund af 14C-dateringer henføres 

til perioden 352BC-4AD i yngre førromersk jernalder (se tabel 1D). 

I prøverne er der samlet set trækul fra syv forskellige løvtræsarter, et nåletræ og stængler 

fra dværgbusk af lyngfamilien. I P29 er det eg, der dominerer, hvorimod det i P28 er stængler 

af lyngfamilien. Dernæst er der set flere stykker af hassel og birk og kun enkelte stykker af de 

øvrige arter: el, kernefrugtfamilie, pil, lind og nåletræsarten fyr. For P28 og P29 estimeres 

stængler af lyngfamilien at udgøre hhv. 95 og 50% af den samlede prøvemængde. 
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Hus 17 

 
Figur 6. Hus 17 med den analyserede prøve P33. 

 

P33 er udtaget fra en tagbærende stolpe i vestenden af Hus 17, der på baggrund af 14C-

datering skal henføres til perioden 354BC-60BC i førromersk jernalder (se tabel 1D, figur 6).  

I prøven er der altovervejende set trækul af eg, men også et enkelt stykke af løn og ask samt 

enkelte stængler af lyngfamilien, der estimeres at udgøre ca. 1% af den samlede 

prøvemængde (se tabel 5C). 
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Hus 22 

 
Figur 7. Hus 22 med de analyserede prøver P38 og P40. 

 

P38 og P40 er udtaget fra to tagbærende stolpehuller tilhørende den centrale del af Hus 22 

(se figur 7). P38 er placeret umiddelbart øst for en nordlig indgang, hvorimod P40 er placeres 

i umiddelbart skråt øst herfor, hvor der ikke er erkendt indgangsstolper. 

Hus 22 skal på baggrund af én 14C-datering henføres til perioden 172BC-2BC i yngre 

førromersk jernalder (se tabel 1D). 

Samlet set er der erkendt tre forskellige løvtræsarter og stængler fra dværgbusk af 

lyngfamilien. I begge prøver dominerer eg, men i P38 er der derudover også erkendt ask og 

hassel, der er repræsenteret ved hhv. tre og fire stykker. Stængler af lyngfamilien estimeres 

at udgøre ca. 10% af den samlede prøvemængde (se tabel 5C). Prøverne fremstår i forhold 

til artsdiversitet meget forskellige. 
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Hus 29 

 
Figur 8. Hus 29 med de analyserede prøver P118, P121, P126, P127, P128 og P129. Usikre identifikationer fremgår 

af tabel 3. P123 er fra Hus 10, P125 fra Hus 9 og P150 fra Hus 40 (se nedenfor). 

 
Prøverne P118, P121, P126, P127, P128 og P129 er udtaget i tagbærende stolper tilhørende 

et treskibet langhus, Hus 29. Prøverne fordeler sig i det meste af husets længde (se figur 8), 

og med forbehold for de forstyrrelser, der præger området, er P127-129 udtaget i husets 

vestende, P126 er fra den centrale del af huset, mens P118 og P121 er fra husets østlige ende. 

Huset skal på baggrund af 14C-dateringer henføres til perioden 399BC-65AD i førromersk 

jernalder/ældre romertid (se tabel 1D). 

Samlet set er der i Hus 29 fundet ti forskellige løvtræsarter samt stængler fra dværgbusk af 

lyngfamilie. Eg dominerer (N=102), dernæst er der forholdsvist mange stykker af lyngfamilie 

og hassel og birk, flere stykker af pil, hvorimod de øvrige arter; løn, el, ask, kerne- og 

stenfrugtfamilie. Lind er kun repræsenteret ved et enkelte stykke. Mængden af stængler i 

prøverne er meget varierende. I P118 og P121 vurderes mængden af stængler at udgøre hhv. 

20 og 90% af den samlede materialemængde. I P126, P127 og P128 er der kun set enkelte 

stængler, svarende til ca. 1-2% af den samlede prøvemængde. I P129 vurderes mængden af 

stængler at udgøre omtrent 15% af prøven (se tabel 5C). 
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Hus 31 

 
Figur 9. Hus 31 med den analyserede prøve P101. Usikre identifikationer fremgår af tabel 3. P116 er fra Hus 34 (se 

nedenfor). 

 

P101 er udtaget fra et tagbærende stolpehul i den vestlige ende af et treskibet langhus, Hus 

31 (se figur 9). Huset skal på baggrund af 14C-datering henføres til perioden 172BC-40BC i 

yngre førromersk jernalder (se tabel 1D). 

I prøven er der set hele seks forskellige løvtræsarter, én nåletræsart og stængler fra 

dværgbusk af lyngfamilien. Eg og hassel dominerer, men de øvrige arter: el, ask, 

kernefrugtfamilien, lind og nåletræsarten fyr er også forholdsvis velrepræsenteret (se tabel 

2C). 
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Hus 32 

 
Figur 10. Hus 32 med den analyserede prøve P105. P110 er fra Hus 33 og P154 fra Hus 42 (se nedenfor).  Usikre 

identifikationer fremgår af tabel 3. 

 

P105 er udtaget fra det sydvestlige hjørnestolpehul tilhørende Hus 32 (se figur 10), der på 

baggrund af 14C-datering skal henføres til perioden 102BC-53AD i yngre førromersk 

jernalder/ældre romersk jernalder (se tabel 1D). 

I prøven er der identificeret tre forskellige løvtræsarter og stængler fra dværgbusk af 

lyngfamilien (se tabel 2C). Eg dominerer, men der er også enkelte stykker af både el og hassel. 

Stængler af lyngfamilien estimeres at udgøres ca. 50% af den samlede prøvemængde (se 

tabel 5C). 

Hus 33 
P110 er udtaget fra et nordøstligt tagbærende stolpehul tilhørende Hus 33 (se figur 10, Hus 

32), der på baggrund af 14C-datering skal henføres til perioden 42BC-84AD i yngre førromersk 

jernalder/ældre romersk jernalder (se tabel 1D). 

I prøven er der identificeret fire løvtræsarter og stængler fra dværgbusk af lyngfamilien (se 

tabel 2C). Eg dominerer, imens pil, birk og hassel er repræsenteret ved enkelte stykker. 

Stængler af lyngfamilien estimeres at udgøres ca. 20% af den samlede prøvemængde (se 

tabel 5C). 
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Hus 34 
P116 er udtaget fra det sydvestlige tagbærende stolpehul tilhørende Hus 34 (se figur 9, Hus 

31), der på baggrund af 14C-datering skal henføres til perioden 88BC-60AD i yngre førromersk 

jernalder/ældre romersk jernalder (se tabel 1D). 

I prøven er der identificeret fire løvtræsarter og stængler fra dværgbusk af lyngfamilien (se 

tabel 2C). Eg dominerer, imens el, birk og hassel er repræsenteret ved enkelte stykker. 

Stængler af lyngfamilien estimeres at udgøres ca. 2% af den samlede prøvemængde (se tabel 

5C). 

Hus 40 
P150 er udtaget fra et tagbærende stolpehul tilhørende Hus 40, der formentligt skal tolkes 

som en økonomibygning (se figur 8, Hus 29). Hus 40 skal på baggrund af 14C-datering skal 

henføres til perioden 161BC-52AD i yngre førromersk jernalder/ældre romersk jernalder (se 

tabel 1D). Hvordan Hus 40 relaterer sig til de omkringliggende konstruktioner er, grundet 

mængden af forstyrrelser og mange faser, uklart. Dog er det meget sandsynligt, at Hus 40 

repræsenterer en tilbygning/økonomibygning til K9 eller K10. 

I prøven er der set hele otte forskellige løvtræsarter og stængler fra dværgbusk af 

lyngfamilien (se tabel 2C). Lind dominerer med otte stykker, men de øvrige arter: ask, eg, løn, 

birk, el, kernefrugtfamilie og stenfrugtfamilie, er også vel repræsenteret. Stængler af 

lyngfamilien estimeres at udgøres ca. 2% af den samlede prøvemængde (se tabel 5C). 

Hus 42 
P154 er udtaget fra et tagbærende stolpehul tilhørende Hus 42 (se figur 10, Hus 32), der på 

baggrund af 14C-datering skal henføres til perioden 85BC-83AD i yngre førromersk 

jernalder/ældre romersk jernalder (se tabel 1D). Afgrænsningen af Hus 42 er på grund af 

forstyrrelser og flere faser uklar, hvorfor det ej heller er muligt med sikkerhed at definere, 

hvor i huset P154 er udtaget. 

I prøven er der identificeret fire, muligvis fem, løvtræsarter (se tabel 2C). Lind dominerer med 

otte stykker, men de øvrige arter: ask, eg, løn, birk, el, kernefrugtfamilie og stenfrugtfamilie, 

er også vel repræsenteret. Stængler af lyngfamilien estimeres at udgøres ca. 2% af den 

samlede prøvemængde (se tabel 5C). 
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Hus 53 

 
Figur 11. Hus 53 med de analyserede prøver P219, P221, P222 og P223. Usikre identifikationer fremgår 

af tabel 3. 

 

P219, P221, P222 og P223 er udtaget fra tagbærende stolpehuller tilhørende Hus 53, der 

udgør et treskibet hus med bevaret væggrøft og båseskillerum i østenden. P221, P222 og 

P223 er udtaget langs det nordøstlige vægforløb, mens P219 er fra den fjerneste tagbærende 

stolpe i det sydvestlige hjørne af huset (se figur 11). Hus 53 skal på baggrund af 14C-dateringer 

henføres til perioden 355BC-55BC i førromersk jernalder (se tabel 1D). 

Samlet set er der i de fire prøver identificeret otte løvtræsarter (se tabel 2C) og stængler af 

dværgbusk af lyngfamilien. I prøverne P219, P221 og P222 dominerer eg og der ses kun enkelt 

forekommende tilfælde af de andre arter: hassel, ask, kernefrugtfamilien og pil. Anderledes 

høj er artsdiversiteten i P223. Heri dominerer eg sammen med hassel, men derudover er der 

også set el, birk, pil og lind samt mange stængler af lyngfamilie. I prøverne P221 og P223 

estimeres stængler af lyngfamilien at udgøre hhv. ca. 20 og 10% af den samlede 

prøvemængde. I P222 er der også set stængler af lyngfamilien, men heri estimeres de kun at 

udgøre 1% af den samlede prøvemængde (se tabel 5C). 
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Hus 56 

 
Figur 12. Hus 56 med de analyserede prøver P227 og P228. Usikre identifikationer fremgår af tabel 3. P247 og 

P251 er fra Hus 57, P240 og P242 fra Hus 59 og P235, P236, P237 og P238 fra Hus 58 (se nedenfor).  

 

P227 og P228 er udtaget fra tagbærende stolper i østenden på Hus 56, der er et treskibet 

langhus med bevaret med væggrøft (se figur 12), og som på baggrund af en 14C-datering skal 

henføres til 361BC-114BC i førromersk jernalder (se tabel 1D).  

P227 indeholder altovervejende eg, men også flere stykker af løn samt ét stykke af el/hassel, 

der ikke kan nærmere identificeres. I P228 dominerer el, efterfulgt af eg og stængler af 

lyngfamilien, men der er også fundet flere stykker af hassel, lind og pil. Stængler af 

lyngfamilien estimeres at udgøre 1 og 50% af den samlede prøvemængde i hhv. P227 og P228 

(se tabel 5C). 

Hus 57 
P247 og P251 er udtaget fra tagbærende stolpehuller i hhv. vestenden og centrum vest for 

en nordlig indgang (se figur 12, Hus 56).  

Prøverne fremstår meget forskellige i forhold til artsdiversitet. I P247 er der kun set fire 

forskellige arter: eg dominerer efterfulgt af birk og et enkelt stykke el og bøg (se tabel 2C).  

Anderledes højt er antallet af arter i P251, hvori der også er set flest stykker af eg, men også 

mange stykker af birk og lidt færre af hassel samt enkelte stykker af el, kernefrugtfamilien og 

røn. Derudover er der også fundet stængler af lyngfamilien, der estimeres at udgøre 5% af 

den samlede prøvemængde samt et stængelfragment af mulig blåbær (se tabel 5C). 

Et af trækulsfragmenterne i prøven er fra en kvist med 4 årringe og bevaret marv og bark, 

der er blevet afsluttet i sin vækst efter dannelsen af vinterveddet (se tabel 4C). 
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Hus 58 
P235, P236, P237 og P238 er udtaget fra tagbærende stolpehuller tilhørende en 

økonomibygning, Hus 58 (se figur 12, Hus 56), der muligvis har været tilknyttet Hus 56. Hus 

56 skal på baggrund af 14C-dateringer henføres til perioden 52BC-24AD i førromersk 

jernalder/ældre romersk jernalder (se tabel 1D). 

Prøverne indeholder altovervejende de samme syv løvtræsarter og stængler af lyngfamilien, 

dog i forskellige mængder. F.eks. er der i P235, P237, P238 fundet flest stykker af eg, hvor 

det i P236 er ask og birk der dominerer. Af øvrige arter er der set løn, el, hassel og pil, foruden 

selvfølgelig stænglerne af lyngfamilien, der estimeres at udgøre 2 og 1% af den samlede 

prøvemængde i hhv. P236 og P237 (se tabel 5C). 

Hus 59 
P240 og P242 er udtaget fra tagbærende stolpehuller tilhørende endnu en økonomibygning, 

Hus 59, der muligvis har været tilknyttet Hus 56 (se figur 12, Hus 56). 

Der er samlet set fem forskellige løvtræsarter, en nåletræsart og stængler af lyngfamilien i 

prøverne (se tabel 2C). I begge prøver dominerer eg, og der er også fundet enkelte stykker af 

birk og hassel. I P240 er der derudover set et stykke fyr, hvorimod der i P242 både er set 

mulig løn og pil/poppel samt en stor andel stængler af lyngfamilien. Stængler af lyngfamilien 

estimeres at udgøre hele 50% af den samlede prøvemængde i P242, hvorimod det i P240 kun 

vurderes at udgøre 1% (se tabel 5C). 

Hus 63 

 
Figur 13. Hus 63 med den analyserede prøve P259. Usikre identifikationer fremgår af tabel 3. 

 

P259 er udtaget fra et tagbærende stolpehul tilhørende Hus 63, der tolkes som et 

midtsulehus, der er typologisk dateret til neolitikum (se figur 13). 
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I prøven er der identificeret fem løvtræsarter (se tabel 2C). El dominerer med 9 stykker, men 

birk og eg er også velrepræsenteret. Lind er fundet i prøven, men kun med nogle få 

fragmenter. 

 

Hus 66 

 
Figur 14. Hus 66 med den analyserede prøve P275. Usikre identifikationer fremgår af tabel 3. 

 

P275 er udtaget fra et tagbærende stolpehul i den østlige del af Hus 66, der på baggrund af 
14C-datering skal henføres til perioden 191BC-52BC i førromersk jernalder (se tabel 1D og 

figur 14). 

Eg dominerer, men der er også set enkelte stykker af birk og el samt et fragment af 

pil/poppel, der ikke kan identificeres nærmere. 
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Hus 67 

 
Figur 15. Hus 67 med de analyserede prøver P287, P288 og P291. Usikre identifikationer fremgår af 

tabel 3. 

 

P287, P288 og P291 er udtaget fra tagbærende stolpehuller tilhørende et treskibet langhus, 

Hus 67. P291 og P288 er udtaget fra to østligt placerede stolpehuller, hvorimod P287 er 

udtaget fra et stolpehul umiddelbart vest for en central indgang (se figur 15). På baggrund af 
14C-datering skal Hus 67 henføres til perioden 161BC-24AD i yngre førromersk jernalder/ 

ældre romersk jernalder (se tabel 1D). 

I prøverne er der identificeret seks løvtræsarter (se tabel 2C) samt stængler fra dværgbusk af 

lyngfamilien. Eg dominerer i samtlige prøver, og hassel, el og birk er repræsenteret med flere 

stykker, hvorimod de løn og ask kun er sparsomt til stede.  

I P288 er der identificeret hele seks forskellige arter, hvorimod der i de øvrige to prøver kun 

er set hhv. fire og tre. 

I P288 og P291 er der set stængler af lyngfamilien, der estimeres at udgøre hhv. 2 og 1% af 

prøvemængden (se tabel 5C). 
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Hus 68 

 
Figur 16. Hus 68 med de analyserede prøver P277, P280 og P281. Usikre identifikationer fremgår af 

tabel 3. 

 

P277, P280 og P281 er udtaget fra tagbærende stolpehuller tilhørende Hus 68, der på 

baggrund af 14C-dateringer skal henføres til perioden 2AD-74AD i ældre romersk jernalder 

(Se tabel 1D). Med forbehold for, at alle de tagbærende stolper i Hus 68 er erkendt, ligger 

P280 og P281 i den vestlige ende af huset og P277 i den østlige ende (se figur 16). 

I prøverne er der fundet seks løvtræsarter og stængler fra dværgbusk af lyngfamilien (Se tabel 

2C). Prøverne fremstår forskelligt med hensyn til hvilken art, der er den dominerende: birk, 

eg og hassel. Men derudover forekommer de samme tre arter i prøverne. I P280 og P281 er 

der dertil også set flere stykker af ask, og i P280 også pil og lind samt mulig 

kernefrugtfamilie/røn. 

P277 er den eneste prøve, hvori der er set stængler af lyngfamilien, som estimeres at udgøre 

1% af prøvemængden (se tabel 5C). 
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Hus 71/78 

 
Figur 17. Hus 71 med de analyserede prøver P292 og P294. Usikre identifikationer fremgår af tabel 3. 

P320 er fra Hus 76 og P257 et kulturlag tilhørende Hus 71/78. 

 

P292 og P294 er udtaget i tagbærende stolper tilhørende vestenden af Hus 71 (se figur 17). 

Huset synes at bestå af flere faser, og det er således uklart om også P257, der er udtaget fra 

et kulturlag, tilhører Hus 71 eller Hus 78. Hus 71 skal på baggrund af 14C datering henføres til 

perioden 178BC-44BC i førromersk jernalder, ligesom P257, der er 14C-dateret til 178BC-0AD 

(se tabel 1D). 

I P292 og P294 er der samlet set identificeret seks løvtræsarter og stængler fra dværgbusk af 

lyngfamilien (se tabel 2C). Prøverne fremstår en lille smule forskellige i forhold til 

artssammensætning, men for begge prøver gælder, at den dominerende art er eg, ligesom 

der er set hassel og birk. I P294 er der desuden set flere stykker pil, og i P292 et stykke lind 

og et stykke løn. I begge prøver er der fundet stængler af lyngfamilien, som estimeres at 

udgøre 1% af prøvemængden (se tabel 5C). 

P257 indeholder ligesom P929 og P294 mest eg med indslag af hassel og lind, men også arter, 

der ikke er set i de øvrige to prøver fra Hus 71: el og poppel og den estimerede stængelandel 

er markant større: 15% (se tabel 5C).  
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Hus 72 

 
Figur 18. Hus 72 med den analyserede prøve P311. P381 og P384 er fra Hus 91 (se nedenfor). 

 

P311 er udtaget fra et tagbærende stolpehul i østenden på Hus 72, et treskibet langhus (se 

figur 18). 

Hassel dominerer i prøven, men der er også set mange stykker el og et enkelt stykke pil (se 

tabel 2C). 
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Hus 76 
P320 er udtaget fra en tagbærende stolpe tilhørende Hus 76, der på baggrund af 14C-datering 

skal henføres til perioden 162BC-5AD i førromersk jernalder/ældre romertid (se tabel 1D og 

figur 17). Med forbehold for at området er præget af megen aktivitet, og at samtlige 

tagbærende stolper relateret til Hus 76 er erkendt, er det muligt, at Hus 76 repræsenterer en 

økonomibygning med relation til Hus 71/78. 

I prøven er der identificeret tre forskellige løvtræsarter: eg dominerer, men der er også set 

enkelte stykker birk og hassel (se tabel 2C). 

 

 
Figur 19. Hus 80 med den analyserede prøve P333. Usikre identifikationer fremgår af tabel 3. 

 

P333 er udtaget fra et tagbærende stolpehul tilhørende den vestlige ende af Hus 80, der på 

baggrund af 14C-datering skal henføres til perioden 40BC-82AD i yngre førromersk jernalder 

/ældre romertid (se tabel 1D og figur 19). Med forbehold for at samtlige sæt tagbærende 

stolper i Hus 80 er erkendt, skal huset sandsynligvis opfattes som en økonomibygning. 

I prøven er der identificeret tre løvtræsarter: mestendels eg, men også flere stykker birk og 

et stykke pil/poppel (se tabel 2C). 
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Hus 83 

 
Figur 20. Hus 83 med de analyserede prøver P342, P343 og P344. Usikre identifikationer fremgår af 

tabel 3. P359, P361 og P362 er fra Hus 84 (se nedenfor). 

 

P342, P343 og P344 er udtaget fra nordlige stolpehuller tilhørende et nord-syd orienteret 

treskibet hus, Hus 83. P342 og P343 ligger umiddelbart nord for centralt placerede indgange 

i hhv. det østlige og vestlige vægforløb (se figur 20). Hus 83 skal på baggrund af 14C-datering 

henføres til perioden 166BC-4AD i førromersk jernalder/ældre romersk jernalder (se tabel 

1D). 

I prøverne er der set seks forskellige løvtræsarter og stængler fra dværgbusk af lyngfamilien 

(se tabel 2C). Eg dominerer samtlige prøver, men i P342 er der også mange stykker hassel og 

i P343 mange stykker pil. De øvrige arter: birk, el og ask er kun repræsenteret med få stykker. 

Stængler af lyngfamilien estimeres at udgøre 1 % af den samlede prøvemængde i P342 og 

P344 (se tabel 5C). 
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Hus 84 

 
Figur 21. Hus 84 med de analyserede prøver P359, P361 og P362. Usikre identifikationer fremgår af 

tabel 3. P364 og P365 er fra Hus 87 og P369 fra Hus 90 (se nedenfor). 

 

P359, P361 og P362 er udtaget fra tagbærende stolpehuller i hus 84, der på baggrund af 
14C-dateringer skal henføres til perioden 62AD-128AD i ældre romersk jernalder og således 

udgør det yngst daterede hus på lokaliteten SJM 818 (se tabel 1D). 

Samlet set er der fra Hus 84 identificeret hele ni forskellige arter: eg og hassel dominerer 

med hhv. 39 og 33 stykker, hvorimod der kun er fundet fire fragmenter af hhv. birk og løn, 

to fragmenter af hhv. lyngfamilie og el og et enkelt fragment af hhv. lind, pil og ask. 

Prøverne fremstår altovervejende ens, dog er der i P361 en lidt højere artsdiversitet (syv 

forskellige arter) end i de øvrige to, hvor der er set hhv. fire og fem arter (se tabel 2C). 

I P361 og P362 er der desuden fundet stængler af lyngfamilien, der estimeres at udgøre 1% 

af prøvemængden (se tabel 5C).   
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Hus 86 

 
Figur 22. Hus 86 med den analyserede prøve P371. Usikre identifikationer fremgår af tabel 3. 

 

P371 er udtaget fra tagbærende stolpehul i vestenden af Hus 86, der, med forbehold for at 

alle stolper er bevaret og erkendt, består af tre sæt tagbærende stolper og sandsynligvis 

udgør en økonomibygning med tilknytning til Hus 87/Hus 90 (se figur 22). 

I prøven er der identificeret fem forskellige løvtræsarter og stængler fra dværgbusk af 

lyngfamilien. Eg dominerer, men der er også set flere stykker af birk og el, hvorimod pil og 

hassel kun er repræsenteret med et stykke hver (se tabel 2C). Stængler af lyngfamilien 

estimeres at udgøre 1 % af den samlede prøvemængde (se tabel 5C). 

I prøven er der desuden set fragmenter af lindebark, hvilket er bemærkelsesværdigt, når der 

ellers ikke er set trækul af lind i prøven. 

Hus 87 
P364 og P365 er udtaget fra tagbærende stolper i den vestlige ende af et treskibet langhus, 

Hus 84, der på baggrund af 14C-datering skal henføres til perioden 346BC-54BC i førromersk 

jernalder (se tabel 1D, figur 21, Hus 84). Hus 87 fremstår flerfaset, hvoraf Hus 90 udgør én af 

faserne. 

I prøverne er der samlet set identificeret syv løvtræsarter og en art fra nåletræ. Prøver 

fremstår meget forskelligt i forhold til artssammensætning: I P364 er der mest hassel, eg og 

ask, men også birk, pil, lind og fyr. Hvorimod der i P365 er mest eg, hassel og løn, men også 

enkelte stykker birk og pil (se tabel 2C). En af hasselgrenene fra P365 er høstet i slutningen 

af vækstsæsonen, hvilket antyder et høsttidspunkt omkring sensommer/efterår (se tabel 4C). 
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Hus 90 
P369 er udtaget fra et tagbærende stolpehul umiddelbart vest for den sydlige indgang i et 

treskibet langhus, Hus 90, der fremstår som et flerfaset hus, hvoraf Hus 87 udgør en af 

faserne (se figur 21, Hus 84). 

I prøven er der identificeret fem løvtræsarter: el dominerer, men der er også set flere stykker 

hassel, mens der kun er set få stykker birk, eg og pil (se tabel 2C). 

Hus 91 
P381 og P384 er udtaget fra tagbærende stolpehuller centralt placeret i Hus 72, der, såfremt 

hele huset er afdækket og erkendt, udgør en økonomibygning (se figur 18, Hus 72). Huset 

skal på baggrund af 14C-dateringer henføres til perioden 42BC-85AD i yngre førromersk 

jernalder/ældre romersk jernalder (se tabel 1D).  

I alt er der identificeret fem forskellige løvtræsarter: eg dominerer i begge prøver, men 

derudover er der flere forskelle i artssammensætningen. I P381 er der flere stykker el og et 

enkelt stykke løn, hvorimod der i P384 er set birk pil og el (se tabel 2C).  

Hus 92 
P79, P80 og P84 er udtaget fra tagbærende stolpehuller tilhørende Hus 92, der er 

orienteret syd-nord. P84 ligger i husets nordlige del og P79 og P80 i sydenden (se figur 23). 

På baggrund af 14C-datering skal huset henføres til perioden 2031BC-1880BC i 

senneolitikum og repræsenterer derved det ældst-daterede hus, der indgår i analysen fra 

SJM 818 (se tabel 1D). Samlet set er der identificeret otte forskellige løvtræsarter og 

dværgbusk af lyngfamilie. I samtlige tre prøver dominerer eg og el. Der er derudover 

identificeret enkelte fragmenter af de øvrige arter: pil, løn, birk, hassel, ask og 

kernefrugtfamilie (se tabel 2C). Derudover er der i P80 set stængler af lyngfamilien, der 

estimeres at udgøre 1 % af den samlede prøvemængde (se tabel 5C).  
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Figur 23. Hus 92 med de analyserede prøver P79, P80 og P84. 

 

Grube/Mulig hytte, A2046 

 
Figur 24. Grube/Mulig hytte, A2046 (markeret med rød) med den analyserede prøve P196. Grøn 

angiver øvrige anlæg. Usikre identifikationer fremgår af tabel 3. 
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P196 er udtaget fra A2046, der er defineret som en grube eller mulig hytte (se figur 24). På 

baggrund af 14C-datering skal P196 henføres til perioden 7516BC-7188BC i maglemosetid (se 

tabel 1D). 

Prøven, der altovervejende består af forkullede fragmenter af hasselnøddeskaller, indeholdt 

også få stykker trækul, der kunne artsbestemmes til nåletræsarten fyr og løvtræsarterne 

pil/poppel og mulig lind (se tabel 2C). Derudover indholdet prøven en stor mængde 

forkullede stængler af lyngfamilien, hvoraf et enkelt kunne bestemmes som mulig blåbær. 

Andelen af stængler estimeres at udgøre 33% af den samlede prøvemængde (se tabel 5C). 

Gravanlæg  

Brandpletgrav, A2658 
P234 er udtaget fra A2658, der er defineret som en brandpletgrav (se figur 25). På 

baggrund af 14C-datering skal graven henføres til perioden 160BC-54AD i yngre førromersk 

jernalder/ ældre romersk jernalder (se tabel 1D). 

I prøven er der identificeret løvtræsarten eg og stængler af lyngfamilien, hvoraf enkelte kan 

bestemmes til mulig blåbær (se tabel 2C). Andelen af stængler estimeres at udgøre hele 90% 

af den samlede prøvemængde (se tabel 5C). I prøven er der desuden set meget mineralsk 

slagge. 

 
Figur 25. Brandpletgrav (A2658) med den analyserede prøve P234. Usikre identifikationer fremgår af 

tabel 3. 

Brandpletgrav, A0005  
P2 er udtaget fra A0005, der er defineret som en brandplet repræsenterende resterne efter 

en brandpletgrav (se figur 26). Anlægget er typologisk dateret til samme periode som de 

øvrige brandgrave på lokaliteten: førromersk jernalder/ ældre romersk jernalder. 
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I prøven er der identificeret to løvtræsarter: el dominerer, men der er også set flere stykker 

af eg. I prøven er der foruden trækul fundet enkelte stykker/klumper af mineralsk slagge. 

 

 
Figur 26. Brandplet (A0005) med den analyserede prøve P2 og urnegraven (A2154) med den 

analyserede prøve P226. Usikre identifikationer fremgår af tabel 3. 

Urnegrav, A2154 
P226 er udtaget fra en nedgravning i relation til en urnegrav, A2154 (se figur 26, Brandplet, 

A0005). Prøven skal på baggrund af 14C-datering henføres til perioden 99BC-63AD i yngre 

førromersk jernalder/ældre romersk jernalder (se tabel 1D). 

I prøven er der identificeret to løvtræsarter: eg dominerer, men der er også set flere stykker 

af hassel samt forkullede stængler, der dog ikke er nærmere bestemt. Andelen af stængler 

estimeres at udgøre 1% af den samlede prøvemængde (se tabel 5C). I prøven er der desuden 

set meget mineralsk slagge. 
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SJM 805, Grønkjær Vang Nord 
Fra lokaliteten SJM 805, Grønkjær Vang Nord, er der udvalgt i alt 21 prøver til vedanalyse. 

Prøverne er oplyst udtaget fra stolpehuller tilhørende 9 forskellige konstruktioner tolket 

som treskibede langhuse, én økonomibygning (Hus 8) og et firestolpeanlæg (Hus 28) (se 

figur 27). Prøverne knyttet til SJM 805 er dateret indenfor rammen 536BC til 49BC 

(Kalibreret alder) i førromersk jernalder (se tabel 1C). 

 
Figur 27. SJM 805, Grønkjær Vang Nord. De analyserede anlæg er markeret med rødt og angivet 

prøveid. 

 

I nedenstående vil resultatet af vedanalysen af de enkelte prøver fra SJM 805, Grønkjær 

Vang Nord, blive gennemgået i numerisk rækkefølge efter husnummer. 
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Hus 1 

 
Figur 28. Hus 1 med de analyserede prøver P1, P2 og P3. 

 

P1, P2 og P3 er udtaget fra tagbærende stolper i hhv. den centrale del og vestenden af det 

treskibede langhus, Hus 1. P3 er fra husets vestende, imens P1 og P2 er fra den centrale del, 

akkurat overfor en nordlig indgang (se figur 28). 

Hus 1 skal på baggrund af 14C-dateringer henføres til perioden 396BC-200BC i ældre 

førromersk jernalder (se tabel 1C). 

Samlet set er der i prøverne identificeret seks løvtræsarter og stængler fra dværgbusk af 

lyngfamilien. Selvom der overordnet set er de samme arter i prøverne, er arterne forskelligt 

repræsenteret: i P2 er der set mest eg, el og ask, i P1 mest eg, el og kernefrugtfamilie og i P3 

mest eg, el og hassel. Derudover er der i prøverne også enkelte forekomster af birk (se tabel 

2B). 

I P2 og P3 estimeres stængler af lyngfamilie at udgøre hhv. 2 og 50% af den samlede 

prøvemængde (se tabel 5A). 



   

35 
 

Hus 3 

 
Figur 29. Hus 3 med de analyserede prøver P4, P5, P6, P7 og P9. 

 

P4, P5, P6, P7 og P9 er udtaget fra den vestlige del af Hus 3, der er et treskibet langhus med 

bevarede båseskillerum og væggrøft i østenden. P9 og P4 er udtaget umiddelbart vest for 

centralt placerede indgange (se figur 29). På baggrund af 14C-dateringer skal Hus 3 henføres 

til perioden 386BC-49BC i førromersk jernalder (se tabel 1C).  

Samlet set er der i prøverne identificeret otte løvtræsarter og dværgbusk af lyngfamilien. 

Selvom der overordnet set er mange af de samme arter i prøverne, fremstår prøverne meget 

forskelligt. F.eks. er der i P5 minimum syv forskellige arter, hvorimod der med sikkerhed kun 

er set én art i P4 (se tabel 2B).  

Med udtagelse af P6, hvor der er set mest el, er eg den dominerende art. Derudover er der 

flere stykker af kernefrugtfamilie, hassel, birk og poppel og kun enkelte stykker af ask og 

stenfrugtfamilie. I P4 og P5 er der set stængler af lyngfamilie, der estimeres at udgøre 1% af 

den samlede prøvemængde (se tabel 5A). 
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Hus 8 

 
Figur 30. Hus 8 med den analyserede prøve P10. P50 er fra Hus 20 (se nedenfor). Usikre identifikationer 

fremgår af tabel 3. 

 

P10 er udtaget fra et tagbærende stolpehul i den vestlige del af økonomibygningen, Hus 8, 

der er et lille hus med bevaret væggrøft. (se figur 30). På baggrund af 14C-datering skal Hus 8 

henføres til perioden 367BC-169BC i ældre førromersk jernalder (se tabel 1C).  

I prøven er der identificeret 5 løvtræsarter og dværgbusk af lyngfamilien. Eg dominerer, men 

der er også set flere stykker af kernefrugtfamilie, hassel og birk (se tabel 2B). Stængler af 

lyngfamilie estimeres at udgøre 20% af den samlede prøvemængde (se tabel 5A). 
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Hus 9 

 
Figur 31. Hus 9 med de analyserede prøver P37, P43 og P44. Usikre identifikationer fremgår af tabel 3. 

 

P37, P43 og P44 er udtaget fra tagbærende stolpehuller i den østlige og centrale del af Hus 

9, der er et treskibet langhus med tydeligt bevarede indgangsstolper. P37 og P43 er begge 

udtaget umiddelbart vest for to centralt placerede indgange (se figur 31). På baggrund af 14C-

dateringer skal huset henføres til perioden 465BC-208BC i ældre førromersk jernalder (se 

tabel 1C). 

Samlet set er der i prøverne identificeret syv løvtræsarter og én nåletræsart. Selvom der 

overordnet set er fundet mange af de samme arter i prøverne, fremstår prøverne meget 

forskelligt. F.eks. er der i P37 mest hassel, i P43 mest eg og i P44 mest el. Derudover adskiller 

P37 sig fra de øvrige ved også at indeholde en del fyr. P43 og P44 fremstår altovervejende 

ens og indeholder også de samme arter: el, birk, hassel, ask, poppel, eg og pil (se tabel 2B).  

I P37 er der desuden fundet en yngre gren af hassel, der har bevaret waldkante (yngste årring 

lige under barklaget) og hvis vækst er afsluttet med dannelsen af vinterved (se tabel 4B). 

Hus 20  
P50 er udtaget fra et tagbærende stolpehul i vestenden af et lille hus med bevaret væggrøft 

og båseskillerum i østenden (Se figur 30, Hus 8). På baggrund af 14C-datering skal hus 20 

henføres til perioden 365BC-169BC i ældre førromersk jernalder (se tabel 1C). 

I prøven er der identificeret trækul fra én løvtræart, én nåletræsart samt dværgbusk af 

lyngfamilien. Stængler dominerer prøven og estimeres at udgøre 90% af den samlede 

mængde af forkullet træ, men der er også set flere stykker af fyr og få stykker eg. Prøven 

består dog altovervejende af klumper af omdannet organisk materiale, der ikke kunne 

identificeres nærmere (se tabel 2B og 5A). 
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Hus 26 

 
Figur 32. Hus 26 med den analyserede prøve P163. P161 og P162 er fra Hus 28. Usikre identifikationer 

fremgår af tabel 3. 

 

P163 er udtaget fra et tagbærende stolpehul i en østlig forlængelse til Hus 26 (se figur 32). 

På baggrund af 14C-datering skal P163 henføres til perioden 350BC-53BC i førromersk 

jernalder (se tabel 1C). 

I prøven er der identificeret to løvtræsarter: eg dominerer, men der er også set enkelte 

stykker af hassel (se tabel 2B). 

Hus 28 
P161 og P162 er udtaget fra tagbærende stolpehuller i Hus 28, der udgør et firstolpeanlæg 

med en mulig nordlig orienteret indgang (se figur 32, Hus 26). 

På baggrund af 14C-dateringer skal Hus 28 henføres til perioden 362BC-53BC i førromersk 

jernalder (se tabel 1C). 

Samlet set er der i prøverne identificeret syv løvtræsarter og dværgbusk af lyngfamilien: i 

P161 er der identificeret flere stykker af både hassel, eg, el og birk og et enkelt stykke af hhv. 

løn, pil og lind. Anderledes sparsom er artsrepræsentationen i P162, hvori der kun er fundet 

løvtræsarterne: el, hassel og birk, og dertil enkelte stængler af lyngfamilien, der estimeres at 

udgøre 1% af den samlede prøvemængde (se tabel 5A). 

I prøverne fra Hus 28 er der samlet set fundet tre stykker af hassel og eg med bevaret bark, 

hvor det er tydeligt, at den sidst dannede årring er afsluttet med vårved, hvilket indikerer at 

grenen har været høstet i foråret/sommeren. Dertil er observeret en gren af hassel, hvor 

sidst dannede årring er afsluttet med vinterved, hvilket indikerer at grenen har været høstet 

i vinter/meget tidligt forår (se tabel 4B). 
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Hus 45 

 
Figur 33. Hus 45 med de analyserede prøver P145 og P248. Usikre identifikationer fremgår af tabel 3. 

 

P145 og P248 er udtaget fra tagbærende stolpehuller i den østlige og centrale del af Hus 45. 

P245 er placeret umiddelbart øst for en nordlig, centralt placeret indgang (se figur 33). 

På baggrund af 14C-dateringer skal Hus 45 henføres til perioden 393BC-199BC i ældre 

førromersk jernalder (se tabel 1C). 

Samlet set er der i prøverne identificeret syv løvtræsarter og dværgbusk af lyngfamilien. 

Prøverne fremstår overordnet ens i forhold til de dominerende arter: eg og birk, mens der 

kun er set enkelte stykker af el, hassel, bøg, ask og lind (se tabel 2B).  

Stængler af lyngfamilie i P145 og P248 estimeres at udgøre hhv. 10 og 5% af den samlede 

prøvemængde (se tabel 5A). 

I P248 er der desuden fundet to stykker af hhv. eg og birk, hvor det er tydeligt, at den sidst 

dannede årring er afsluttet med vinterved, hvilket indikerer, at grenen har været høstet i 

vinter/meget tidligt forår (se tabel 4B). 
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Hus 48 

 
Figur 34. Hus 48 med de analyserede prøver P167, P168 og P169. Usikre identifikationer fremgår af 

tabel 3. 

 

P167, P168 og P169 er udtaget fra tagbærende stolpehuller i den østlige og centrale del af 

Hus 48, der udgør et treskibet langhus. P168 og P169 er udtaget umiddelbart øst for to 

centralt placerede indgange (se figur 34). 

På baggrund af 14C-dateringer skal Hus 48 henføres til perioden 536BC-179BC i ældre 

førromersk jernalder (se tabel 1C). 

Samlet set er der i prøverne identificeret fem løvtræsarter. Prøverne fremstår overordnet 

ens, dog med variation i forhold til dominerende art: i P167 og P168 dominerer eg, hvorimod 

der er set flest stykker af birk i P169. Arterne hassel, birk, poppel, eg og pil er alle 

velrepræsenteret i flere prøver (se tabel 2B). 
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SJM 820, Vestervang 
SJM 820, Vestervang, repræsenterer det sydligste undersøgelsesområde og udgøres af fire 

felter, hvoraf der er udvalgt prøver til vedanalyse fra de to største (se figur 35). 

Fra SJM 820, Vestervang, er der udvalgt i alt fem prøver til vedanalyse. Prøverne er oplyst 

udtaget fra stolpehuller tilhørende to treskibede langhuse: K2 og K5 samt en konstruktion 

(K9), hvis funktion endnu er uklar, men her forsigtigt tolkes som en økonomibygning eller et 

hegn. Prøverne, knyttet til SJM 820, er dateret indenfor en tidsramme fra 386BC til 48BC 

(Kalibreret alder) også i førromersk jernalder (se tabel 1B). 

 

 
Figur 35. SJM 820, Vestervang, der udgøres af fire mindre felter. Prøver til vedanalyse er markeret med 

rød og prøveid). 
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Hus 2 

 
Figur 36. Hus 2 med den analyserede prøve P7. Usikre identifikationer fremgår af tabel 3. 

 

P7 er udtaget fra et tagbærende stolpehul i den vestlige del af Hus 2, der er et treskibet 

langhus med bevarede båseskillerum i østenden (se figur 36). På baggrund af 14C-dateringer 

skal Hus 2 henføres til perioden 202BC-48BC i førromersk jernalder (se tabel 1B). 

I prøven er der identificeret fem løvtræsarter: hassel dominerer, men der er også flere 

stykker af el og kun enkelte stykker af birk, ask og eg (se tabel 2D). 
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Hus 5 

 
Figur 37. Hus 5 med de analyserede prøver P23, P26 og P27. Usikre identifikationer fremgår af tabel 3. 

 

P23, P26 og P27 er udtaget fra tagbærende stolpehuller i det treskibede langhus, Hus 5. P26 

og P27 fra østenden og P23 fra vestenden (se figur 37). På baggrund af 14C-dateringer skal 

Hus 5 henføres til perioden 386BC-284BC i ældre førromersk jernalder (se tabel 1B). 

I prøverne er der samlet set identificeret fem løvtræsarter og dværgbusk af lyngfamilien: 

hassel og eg dominerer, men der er også fundet mange stykker af el og flere af ask, hvorimod 

der kun er set enkelte stykker af birk i P26, hvori der også er fundet stængler af lyngfamilie 

(se tabel 2D).  Stænglerne estimeres at udgøre 3% af den samlede prøvemængde (se tabel 

5B). 
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K9 

 
Figur 38. Konstruktion 9 med den analyserede prøve P43. Usikre identifikationer fremgår af tabel 3. 

 

P43 er udtaget fra en stolpe i K9, hvis funktion endnu er uklar, men her forsigtigt tolkes som 

mulig økonomibygning eller hegn (se figur 38). K9 er ikke 14C-dateret, men skal som langt 

overvægten af bebyggelsen afdækket ved SJM 820, Vestervang, meget sandsynligt henføres 

til jernalderen. 

I prøven er der identificeret to løvtræsarter: eg dominerer, men der er også fundet flere 

stykker af el (se tabel 2D). 
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Diskussion 
Trækul i stolpehuller kan stamme fra rester af brændt/svedet konstruktionstømmer, men 

der vil også i varieret omfang være tale om en sammenblanding af aflejret materiale (mixed 

material), der har ligget på en tilgrænsende overflade, og som er havnet i stolpehullet 

enten under gravningen af hullet eller senere, f.eks. når stolpen er fjernet eller rådnet væk. 

Der vil derfor ofte være tale om en blanding af flere materialetyper. Hvis trækullet i et 

stolpehul alene skulle stamme fra ét emne/én stolpe, burde der udelukkende være én art til 

stede. Der er kun to stolpehulsprøver, hvor der udelukkende er identificeret én art i dette 

analyserede materiale. I flertallet af prøver ses altså et blandet materiale med helt op til ni 

forskellige arter. Prøver, der indeholder fragmenter af kviste og yngre grenved, peger heller 

ikke på rester af stolpetræ. Dertil kommer, at der i mange prøver også er set forkullede 

korn og kornfragmenter (Andreasen 2019; Jensen 2019; Thastrup 2019), der ligeledes 

indikerer indhold af almindeligt husholdningsaffald i flere stolpehuller, hvorfor det antages, 

at meget af det fragmenterede trækul skyldes erosion og omlejring. 

 

Vegetationsudnyttelsen generelt 
Formålet med denne vedanalyse er at belyse udnyttelsen af vedressourcer i området ved 

Andrup i Vestjylland over en lang tidsperiode, der strækker sig fra maglemosetid til ældre 

romersk jernalder. Undersøgelsen har dog sin dateringsmæssige tyngde i ældre romersk 

jernalder og overvejende i kontekster, hvor trækullet mest sandsynligt afspejler tømmer og 

træ anvendt i husholdningen mere generelt. Vurderes det samlede materiale ud fra et 

diakront perspektiv, er der flere interessante mønstre i arternes fordeling, der både antyder 

tilgængelighed og præferencer. 

Trækulsmaterialet fra undersøgelserne repræsenterer samlet set hele 16 forskellige slægter 

og arter; mestendels løvtræer, men også én nåletræsart og i stort omfang stængler fra buske 

og dværgbuske af lyngfamilien. For flere identifikationer er det højst muligt at erkende træ 

til slægt, hvorfor der botanisk set, i flere tilfælde er tale om slægtsidentifikationer. Dertil 

gælder det indenfor de enkelte slægter, at kun nogle arter er hjemmehørende, hvorfor ikke 

alle arter er lige sandsynlige; dette gælder f.eks. el (rød-el/grå-el), birk (dunbirk/vortebirk), 

art af stenfrugtfamilien (almindelig hæg/kirsebær/slåen) og eg (stilkeg/vintereg) 

(Schweingruber 1990:74-76, 80-81, 135-145). Så selvom der i teksten gennemgående bliver 

anvendt ordet art, der er mere forståeligt, er dette altså ikke helt korrekt jf. botanisk 

nomenklatur. Hvilke arter der er hjemmehørende, er beskrevet i afsnittet om vedarter. 

Selvom langt størstedelen af trækulsmaterialet fra Andrup er fra lyskrævende løvtræer, der 

antyder en lysåben skov og lysninger, er der også fundet arter, der trives i tæt skovvegetation 

med skygge: elm, bøg, lind, hassel og nogle arter af stenfrugtfamilie; f.eks. den 

hjemmehørende art almindelig hæg (Prunus padus) (Jørgensen et al 2005: 234ff). Dertil ses 

stængler af lyngfamilien; hvoraf nogle er hedelyng, der foretrækker åbne næringsfattige 

områder, hvilket indikerer hedeområder eller områder med hedelignende vegetation. 

Baseret på træarternes krav til jordbundsforhold antyder pil, birk og ask6 tillige fugtige til 

ligefrem våde områder (Møller & Heilmann-Clausen 2017:385; Beck et al 2016:98). De her 

fundne arter indikerer således, at der findes lokale områder med fugtig bund og såvel 

 
6 Trives på steder med bevægeligt og højtliggende grundvand (Møller & Heilmann-Clausen 2017:385) 
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områder med god, næringsholdig jord som mere tørre og måske næringsfattige områder 

med f.eks. lynghede. 

Anskues træarternes repræsentativitet fra et diakront perspektiv, kan man forsigtigt 

argumentere for en udvikling i de udnyttede arter; dog med forbehold for det meget 

begrænsede datasæt fra særligt stenalderkontekster.   

 

 

Taxon 
Maglemose 

n=1 
Senneolitikum 

n=3 

Førromersk 
jernalder 

n=59 

Yngre 
førromersk 
jernalder/ 

Ældre romersk 
jernalder 

n=18 

Ældre romersk 
jernalder 

n=4 

Acer sp.   1,1% 1,2% 1,2% 3,4% 

Alnus sp.   20,5% 7,7% 7,7% 1,7% 

Betula sp.   1,1% 5,7% 14,6% 4,3% 

Corylus sp.   1,1% 13,2% 8,7% 42,7% 

Ericaceae 20,0% 1,1% 7,0% 6,7% 1,7% 

Fagus sp.     0,1%     

Fraxinus sp.   1,1% 2,3% 3,7% 5,1% 

Pinus sp. 80,0%   1,2%     

Maloideae (Pomoideae)   1,1% 1,5% 0,2%   

Populus sp.     1,1%     

Prunus sp.     0,4% 0,2%   

Quercus sp.   70,5% 54,7% 53,6% 39,3% 

Salix sp.   2,3% 2,6% 1,7% 0,9% 

Tilia sp.     1,6% 1,7% 0,9% 

Tabel 6. Arternes tidsmæssige fordeling i %. n angiver antallet af prøver. Arter der udgør mindre end 0,1% indgår 

ikke figuren. De to for perioden mest dominerende arter er markeret med orange. 

Vegetationsudnyttelsen ved Andrup  
Det ældst daterede materiale fra facebookgrunden udgøres af ganske få prøver, og der 

gælder derfor ikke et statistisk tolkningsgrundlag, men ikke desto mindre stemmer de fundne 

arter overens med det for perioden kendte vegetationsbillede (Fritzbøger 1994: 25f). Blandt 

andet dominerer fyrretræ (se tabel 6), der netop har lagt navn til den delvist åbne birke-

fyrreskov, der sammen med et islæt af skyggetræer som elm og hassel kendetegner den 

tidligste periode med skov i Danmark (Fritzbøger 1994:27). I gruber fra SJM 780 Site Esbjerg7 

og en mulig hyttetomt fra SJM 818 Grønkjær Vang Vest, der er dateret til maglemosekultur, 

er der fundet massive spor efter udnyttelsen af hassel, altovervejende bevaret i form af store 

mængder forkullede fragmenter af nøddeskaller og kun i mindre grad af enkelte stykker 

trækul. Fundene af hasselnøddeskaller vidner om, at frugten fra hasselbusken i netop denne 

 
7 Koster Larsen, J.K., P. Mose Jensen & N. Hammers. 2020. Kombineret arkæobotanisk- og 
vedanatomisk analyse af gruber og stolpehuller arkæologisk dateret til henholdsvis maglemosekultur 
og ældre jernalder/yngre bronzealder. Rapport nr. 25 2020. Afdeling for Konservering og 
Naturvidenskab. 
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periode var en vigtig ressource og agtet fødekilde. Nødderne har efter al sandsynlighed været 

indsamlet for deres nærings- og olieindhold. Det er dog samtidig også meget muligt, at 

hasselnøddeskallerne blev brugt, efter at nødderne var blevet spist. I den forbindelse kan 

skallerne have været anvendt på forskellige måder, for eksempel som brændsel, idet 

skallernes naturlige olieindhold gør dem særdeles velegnet til udvikling af røg, eller isolering.  

En anden og bemærkelsesværdig stor andel af det ældste vedmateriale udgøres af stængler 

af lyngfamilien, der viser, at der foruden birke-fyrreskov også forekom lysninger i skoven - 

om end måske sporadisk og skabt på baggrund af naturbrande, men ikke desto mindre 

områder der blev udnyttet af bosætterne omkring Andrup. 

 

Også for den senere senneolitiske periode gælder det, at der er et sparsomt materiale og 

usikkert tolkningsgrundlag. Ikke desto mindre antyder materialet en vegetationsudvikling 

hen imod en mere variabel, åben egeskov, med islæt af flere lyskrævende arter: løn, el, birk, 

ask, art(er) af kernefrugtfamilie og pil, en del arter antyder desuden fugtig bund: pil, ask og 

el (Møller et al 2017:105ff). Der er således ikke indikationer på, at skoven forsvinder og bliver 

erstattet af åbent agerland, eng og hede, men nærmere at skovvegetation forandres og 

består af – især - eg og andre lyskrævende arter, sandsynligvis i form af lysåbne egekrat. 

Selvom der i prøver fra både maglemosetid og senneolitikum er set enkelte stykker trækul af 

ask, art(er) af lyngfamilie og pil/poppel, er det først med begyndelsen af ældre førromersk 

jernalder, at disse arter forekommer i et så overbevisende antal (se tabel 6), at en alternativ 

udnyttelse af landskabet er tydelig. Træarterne repræsenterer forskellige typer miljø: ask 

foretrækker næringsrig jord med højtliggende og bevægeligt grundvand, hvorimod art(er) af 

lyngfamilien trives i et næringsfattigt, ofte sandet, miljø. Pil, afhængigt af underart, kan 

indikere både våde og tørre miljøer. 

 

Det er værd at overveje de ovenstående forskelle i artsrepræsentativiteten, der gælder både 

de periodeinddelte, men også mere glidende overgange, som en mulig afspejling af 

vegetationens sammensætning og dermed et billede af de tilgængelige ressourcer. 

Nævneværdigt er forekomsten af art(er) af lyngfamilie, der både er fundet i prøver dateret 

til mesolitikum og jernalder. Stængler af lyngfamilien er et bevis på, at der samtidig med 

anlæggenes anvendelse har været, afhængigt af hvilken art af lyngfamilien, der er tale om, 

nærrigsfattige områder, så som hede, hedemose, tørre dele af højmoser, der foretrækkes af 

hedelyng, og/eller egekrat eller surbundsskov, hvor for f.eks. blåbær stortrives (Hansen 

2002:254f). Er der tale om en egentlig hede, der her defineres som et kulturlandskab, består 

denne kun i det omfang, at den plejes, f.eks. ved afbrænding eller intensiv græsning (Degn 

2019; Schmidt & Riis-Nielsen 2006:13f). I mesolitisk tid er det nærliggende at tolke 

områderne med vegetation af lyngfamilien som opstået ved naturbrænde, hvorimod det i 

jernalderen er mere sandsynligt, at heden er blevet plejet. 

Pollenanalyser, om end få, foretaget ved et vestjysk egekrat har antydet, at sådanne krat 

opstår som tilgroningssuccessioner efter en hedefase uden skov (Fritzbøger & Odgaard 

2017:69f). Dette billede stemmer umiddelbart godt overens med artsfordelingen fra 

neolitikum og frem, hvorfra der både findes indikationer på hede (i form af lyngfamilie) og 

lysåben egeskov/-krat. 

De fundne træarter vidner om, at området gennem hele undersøgelsesperioden var præget 

af et gennemgående lysåbent landskab, dog med forandringer over tid. En nedgang i 



   

48 
 

forekomsten af f.eks. pil og el kan antyde, at området bliver gradvist mindre fugtigt, f.eks. 

grundet dræning, men en anden, og lige så sandsynlig mulighed er også, at forandringerne i 

et vist omfang afspejler forskellige indsamlingsstrategier og behov. 

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 egnet til fletværk, så trækullet ikke afspejler arternes naturlige forhold i landskabet, 

men i høj grad afspejler et kulturelt fundbillede, præferencer og indsamlingsstrategier, hvor 

mange arter blev udnyttet og nogle foretrukket frem for andre. 

Lyng som ressource 
I 57 % af de her analyserede prøver er der observeret stængler fra dværgbusk af lyngfamilien. 

I flere tilfælde er stænglerne vedanatomisk undersøgt og således identificeret på baggrund 

af celleanatomien, men som en del af analysen er den samlede mængde af stængler også 

blevet estimeret for hver prøve (se tabel 5A-C). I forbindelse med vurderingen er det ikke 

specificeret hvorvidt, der er tale om flere forskellige arter af dværgbuske, dog har 

størstedelen af stænglerne en kroget form og ar efter sidegrene, der samstemmer med 

anatomien for stængler af hedelyng (Calluna vulgaris) og klokkelyng (Erica tetralix), der 

tilhører lyngfamilien8 (Ericaceae), samt almindelig revling (Empetrum nigrum), der tilhører 

revlingfamilien9 (Empetraceae) (Mossberg & Stenberg 1999:355ff). 

Den estimerede mængde af stængler pr. prøve er meget varierende: i fire prøver (4,2% af de 

analyserede prøver) dominerer lyngstængler og udgør mellem 90-95% af prøven, i fem 

prøver (5,2%) er halvdelen stængler, i 13 prøver (13,7%) vurderes stængelandelen af udgøre 

mellem 10-33% af prøven, og i de resterende 33 prøver med stængler (34,7%) er der tale om 

en stængelandel, der udgør mindre end 5%. Prøver med stængler dækker alle de undersøgte 

perioder: fra maglemose-kulturen til ældre romersk jernalder. På baggrund af analysen kan 

det deraf sluttes, at planter af lyngfamilien, og måske endda ligefrem områder med en 

vegetationssammensætning, som den kendes fra heden i dag, har udgjort en ressource ved 

Andrup siden de tidligste spor efter udnyttelse af området. 

Den ældst daterede trækulsprøve med fund af stængler, P196, er dateret til 

maglemosekulturen og udtaget fra et muligt hyttegulv. 33% af prøven vurderes at bestå af 

stængler af lyngfamilie, mulig lyngfamilie og mulig blåbær. I forbindelse med identifikationen 

af mulig blåbær, bør det nævnes, at netop vedidentifikation af specifikke arter af lyngfamilie 

er forbundet med stor usikkerhed, da disse overvejende har samme vedmorfologi og i flere 

tilfælde kun adskiller sig på bladstillingen. I denne analyse er der desværre ikke fundet 

bevarede blade, hvorfor identifikation til mulig Vaccinium myrtillus (vild blåbær) er forbundet 

med usikkerhed. I de tilfælde, hvor der er registreret mulig vild blåbær, er der set 

stigeformede perforationsplader med flere end ti trin, forholdsvis rette stængler og let 

kantede stængler, og stænglerne er signifikant anderledes end hedelyng, der har 

 
8 Lyngfamilien omfatter mange arter, men kun de her listede er hjemmehørende; hedelyng (calluna vulgaris), 
klokkelyng (erica tetralix), rosmarinlyng (adromeda polifolia), melbærris (arctostaphylos), tranebær (oxycoccus), 
samt bølle (vaccinium). Sidstnævnte dækker desuden over blåbær (vaccinium myrtillus), mosebølle (vaccinium 
uliginosum) og tyttebær (vaccinium vitis-idaea) (Mossberg & Stenberg: 335ff). 
9 Revlingfamilien omfatter kun én hjemmehørende art; almindelig revling (nigrum) (Mossberg & Stenberg: 339).   
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stigedeformede perforationsplader med færre end 10 stiger, krumme stængler og 

asymmetriske ar efter sidegrene. 

 

Blåbær er en ikke-stedsegrøn dværgbusk, der ikke modstår tørke på samme måde som f.eks. 

hedelyng og derfor forekommer på andre og mere fugtige steder som i f.eks. små hedekrat 

og på sur jordbund (Jørgensen 1983:19). Blåbær er ydermere en plante af lyngfamilien, som 

bærer frugter, der i sommeren kan indsamles til føde. Da blåbær med fordel kan plukkes af 

busken uden at stænglerne følger med, er det meget muligt, at stænglerne i denne kontekst 

har været indsamlet med et andet formål for øje. F.eks. kan stænglerne være anvendt til 

underlag/strøelse eller indgå i tørv, der har været anvendt som brændsel. Begge 

anvendelsesformer er historisk dokumenteret (Jørgensen 1983:63; Gormsen 2001:12). Mulig 

blåbær er også fundet i tre andre kontekster: hus 57, hus 67 og brandpletgaven A2658, P234, 

hvor en funktion som hhv. strøelse og brændsel synes plausibel. 

 

Fra den efterfølgende neolitiske periode er der kun fundet og identificeret ét 

stængelfragment af lyngfamilien, men i førromersk jernalder forekommer stængler af 

lyngfamilien i op til store mængder. Stænglerne forekommer mestendels i tagbærende 

stolpehuller, men de er også set i en brandgrav og en urnegrav. 

Da heden repræsenterer et ressourceområde, der som nævnt kun består, hvis den plejes, 

f.eks. ved afbrænding eller intensiv græsning (Degn 2019; Schmidt & Riis-Nielsen 2006:13), 

vil en vis mængde af de her observerede forkullede stængelfragmenter meget sandsynligt 

afspejle rester efter afbrænding af lyngen, der både er sket naturligt ved f.eks. lynnedslag, 

men formentligt også ved kontrollerede afbrændinger i både forhistorisk og historisk tid. 

Når det så er sagt, er der tale om en meget stor forekomst af stængler af lyngfamilien, og 

fordelingen af stænglerne i prøverne viser en overrepræsentation i visse områder af husene 

(se f.eks. figur 8, figur 10 og figur 30) set i forhold til andre. Overrepræsentationen knytter 

sig især til øst-, men også vestenden af husene (se figur 41-42), hvilket antyder, at det ikke 

udelukkende kan være tilfældig indlejring af materiale fra hedeafbrænding, men lyng 

indsamlet til et – eller flere - specifikke formål. 

 

 
Figur 41. Procentvis andel af prøver (hvor mange prøver) indenfor de forskellige husområder, hvori 

der er set stængler. 
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Figur 42. Den gennemsnitlige stængelandel pr. prøve indenfor de forskellige husområder. n = antal af 

inkluderede prøver pr. område. n = antal prøver. 

  

Lyng har historisk set været indsamlet med flere forskellige formål for øje, og en af de mest 

velkendte og veldokumenterede er som foder eller fodersupplement (Degn 2019; Jørgensen 

1983:59). Visse fåreracer kan overleve alene på hedelyng, modsat de fleste andre dyrearter, 

der ved fodring med lyng også har behov for et supplement af andre planter. Særlig 

foderegnet er lyng fra pionerheden, hvor lyngen har overflod af unge spiselige skud. De friske 

skud fremmes ved hyppig græsning, og eftersom planten er stedsegrøn, repræsenterer 

lyngen en af de få planter, der kan høstes til nødfoder, når/hvis det øvrige fodergrundlag hen 

over vinteren løber tør. Derudover har lyng også historisk set været anvendt til strøelse på 

stald- og husgulve, men også som strøelse i senge, ligesom lyngtørv også har været udnyttet 

til brændsel og som byggeelement i f.eks. stråtage (Degn 2019; Jørgensen 1983:63 & 

Gormsen 2001:12). Da der både ses stængler af tørv i øst- og vestenden af husene, er det 

derfor meget sandsynligt, at tørven fra Andrup har udfyldt flere af disse funktioner. 

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

indenfor de undersøgte områder, huse og øvrige anlægstyper, som de er defineret og 

præsenteret ovenfor. 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 prøverne imellem. 
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Figur 39. Gennemsnitligt minimums antal vedarter pr. prøve indenfor de forskellige husområder. n = 

antal af prøver. 

 

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

den østlige del af husene (i gennemsnit 5,4 arter pr. prøve (se figur 39 og 40). Næstflest arter 

er fundet i den vestlige del af husene (5,1 arter pr. prøve), og derefter fra tagbærende stolper 

umiddelbart øst eller vest for indgangsstolperne, hvor der i gennemsnit er set 4,5 arter pr. 

prøve. Den mindste artsdiversitet findes i de centralt placerede tagbærende stolper, der ikke 

er i umiddelbar nærhed til indgangsstolper. Herfra er der i gennemsnit kun fundet 3,9 

forskellige arter. 

Artsdiversiteten kan være en afspejling af de mere aktive og inaktive dele af huset, men nok 

også en refleksion af det åbne rum omkring indgange - og afstanden til ild, som er en 

forudsætning for bevaring af træ i form af kul. 

Selvom årsagen bag materialefordelingen kan være vanskelig at forklare, er det hermed 

belyst, hvor der med fordel kan udtages jordprøver med henblik på sikring af bedst muligt 

udvalg af materiale til 14C-datering. Datering af materiale udføres som regel på materiale med 

lavest mulige egenalder – hvad enten det er korn eller en træart. Og med størst mulige udvalg 

blandt arter øges sandsynligheden for at finde arter med lav egenalder. 
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Figur 40. Artskategoriers repræsentation (i %) indenfor husområder og i økonomibygninger. Usikre 

identifikationer er ikke inkluderet. 

 

En høj artsdiversitet kan naturligvis være udtryk for flere faktorer, men vil ofte være 

sammenhængende med gentagen anvendelse/deponering og en længere 

akkumulationsperiode. I nærværende analyse afspejler artsdiversiteten mest sandsynligt 

både akkumulationsperioden, men især også den alsidige anvendelse af træ, der knytter sig 

til husholdningen generelt; dette omfatter formentlig både tømmer til husene, kvas til 

optændingsmateriale, regulært brændsel til ildsteder, foder, strøelse til gulv og sengelejer, 

inventar, husgeråd m.v. 

Idet flertallet af de nordeuropæiske træarter kan anvendes til de fleste af førnævnte 

gøremål, kan det være meget vanskeligt at adskille én aktivitet fra en anden. Dog har det 

med denne analyse, hvor der for 81 af de analyserede prøver foreligger en kendt placering i 

et beboelseshus eller en økonomibygning, været muligt at sammenholde prøvernes indhold 

og antal af arter i den enkelte prøve med netop placering indenfor et husområde (se figur 39 

og 40). En sådan sammenligning viser et gennemgående og mærkbart højere gennemsnit af 

arter pr. prøve udtaget i den østlige, men også den vestlige, del af et hus, set i forhold til den 

centrale del, hvor indgangen som ofte er placeret. 

Denne fordelingsmæssige forskel tolkes som et udtryk for forskellige aktivitetszoner. 

Østenden af husene, hvorfra der gennemsnitligt er set flest arter, er også området, hvor der 

i mange tilfælde er fundet spor efter stald i form af bevarede båseskillerum. Det er derfor 

nærliggende at antage, at meget af løvtræet herfra repræsenterer foder, men også fletværk 

fra f.eks. båseskillerummenes konstruktion. Særligt løvtræsarterne pil, poppel og birk er 

velegnet til fletværk og forekommer også især i østenden af husene, hvor stalden oftest er 

placeret, og omkring indgangen (se figur 40), hvor det mest sandsynligt afspejler rester af 

fletværk. 

Baseret på arternes bærende egenskaber og evne til at danne store rette stammer er bøg, 

ask, eg og lind grupperet sammen i figur 40. De ses jævnt fordelt over hele husets længde og 
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kan afspejle tagbærende materialer, selvom de også er løvtræer, hvis yngre grene og blade 

er velegnet som foder. 

Arterne el, birk og hassel er tilsvarende arter egnede til løvfoder, men også arter der 

forholdsvist hurtigt danner lige grene og stammer, dog med en forholdsvis begrænset 

diameter og bæreevne, hvilket gør dem uegnet til tagbærende funktioner, men til gengæld 

velegnet til mindre stolper i f.eks. vægforløb og som dele af fletværk. 

Løn og arter af kernefrugt- og stenfrugtfamilien danner naturligt ofte mere uregelmæssigt 

formede grene- og stammer, men grundet veddets egenskaber er disse arter velegnede til 

bl.a. drejearbejder og snedkeremner, f.eks. skåle, skeer mm. (Risør 1966). Det er dog 

interessant, at netop disse arter er forholdsvist velrepræsenteret i husenes vestende, 

omkring centrum og i økonomibygninger (se figur 40), og i mindre grad i østenden og næsten 

fraværende omkring centrum ved indgange, hvor der ellers ses en gennemsnitligt set høj 

artsdiversitet (se figur 39). Dette kan antyde, at netop disse arter knytter sig til særlige 

aktivitetsområder, hvor man anvender netop disse arter, f.eks. udformning af skåle og skeer 

m.m. (f.eks. omkring et ildsted). Derudover er disse arters løv aldeles velegnet som foder 

(f.eks. i økonomibygningerne), og deres funktion bør bestemt opfattes som mangeartet. 

Sakrale anlæg    
Prøverne fra de sakrale anlæg: to brandpletter og en urnegrav står på flere måder i kontrast 

til konteksterne med en høj gennemsnitlig artsdiversitet fra stolpehulsfyld (se f.eks. figur 39). 

Trækul i brandpletter og -grave kan være rester af brændeved fra selve ligbålet, men det kan 

heller ikke udelukkes, at det kan være rester af en eventuel kiste eller eventuelle gravgaver 

(Henriksen 2016:148). Der er dog ikke her fundet spor efter bearbejdning af træet, der kunne 

antyde en sammenhæng mellem træart og gravgaver/genstande, hvorfor trækullet mest 

sandsynligt tolkes som brændsel. Det kan heller ikke udelukkes, at stænglerne af lyng fundet 

i A2658 er rester af en eller anden form for pakningsmateriale. 

I samtlige tre prøver fra sakrale anlæg er der fundet to arter pr. prøve, hvilket formentlig 

afspejler den forholdsvis korte akkumulationsperiode, der kendetegner 

ligbrændingsprocessen. Foruden eg, der er en gennemgående art i de sakrale anlæg, 

indeholder prøverne vidt forskellige arter: el, hassel og lyngfamilie (muligvis blåbær). Dette 

kan være en afspejling af de forhåndenværende søms princip, men det er også muligt, at 

artsdiversiteten i et vist omfang afspejler selektion. F.eks. kan forekomsten af to forskellige 

vedtyper forsigtigt tolkes som en kombination af optændingsmateriale og det egentlige 

brændsel. Eg er kendetegnet ved hårdt og tungt ved samt en høj brændværdi (Mytting 

2012:230), hvorimod elletræets force er evnen til at fænge ild og give god varme, og ligesom 

hassel, skulle el danne mindre røg og være god til at regulere varmen med (Brøndegaard 

1978:260; Nedkvitne & Gjerdårker 1999: 108,129).  

Brændværdi 
Trækullet, der er blevet analyseret her, er mestendels fra tagbærende stolpehuller og tolkes, 

som allerede nævnt, alt overvejende som rester af konstruktionstømmer, men også træ 

anvendt i husholdningen mere generelt. De her fundne arter har dog næsten alle også 

kvaliteter som brænde, dog 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 2012:55,230). Ud over veddets brændværdi 
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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. 

Der er i dette materiale alt overvejende fundet arter med en høj til mellemhøj brændværdi: 

især eg og ask, men også birk (Brøndegaard 1978:260; Nedkvitne & Gjerdårker 1999: 

108,129; Mytting 2012:230ff). Selvom el ikke er så velkendt som brændeved i dag 

(Brøndegaard 1978:250), har både el og hassel brændekvaliteter, da de 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 2012:76f).  

Den store andel af stængler af lyngfamilie i prøven fra urnegraven (A2154) viser, at man 

meget sandsynligt foruden vedbrændsel, også har anvendt lyngkviste, eventuelt lyngtørv, 

som brændsel. 

Selvom ask er en art med en temmelig høj brændværdi (Mytting 2012:230), beskrives det i 

historiske kilder ofte som eftertragtet gavntræ og ikke i så høj grad som decideret brændsel 

(Brøndegaard 1980:154ff; Nedkvitne & Gjerdåker 1993:85). Det er derfor værd at overveje, 

om kun affaldstræ af ask er blevet brugt som brænde? Denne problemstilling kan desværre 

ikke besvares på baggrund af en analyse af trækul alene, men fordrer inddragelsen af lokale 

pollenanalyser til belysning af asketræets reelle tilstedevær i landskabet. 

Konklusion 
Analysen af trækullet fra Grønkjær Vang Vest, Grønkjær Vang Nord, Vestervang og Site 

Esbjerg har belyst en alsidig forhistorisk udnyttelse af den lokale skov- og hedevegetation. 

Mestendels i form af tømmer og træværk til konstruktioner, men også som brændsel i 

gravanlæg, og træ anvendt i husholdningen mere generelt.  

Træarterne antyder et gennemgående lysåbent landskab med en alsidig sammensætning af 

løvtræer og områder med lynghede, der umiddelbart synes mere intensivt udnyttet i 

jernalderen. De identificerede træarter er især kendetegnet ved gode tømmeregenskaber, 

men egner sig også til f.eks. løvfoder og brændsel, hvorfor det for udvalgte kontekster er 

værd at overveje funktionen som tømmer som værende en af flere. 

Analysen har ydermere kastet lys over en lokal udnyttelse af dværgbuske af lyngfamilien, 

meget sandsynlig som foder, men også som gulvstrøelse og brændsel, der synes at være 

etableret allerede med de tidligste bosættelsesspor dateret til ældre stenalder, men en 

udnyttelse som intensiveres i løbet af jernalderen. 

Sidst men ikke mindst har analysen påvist et sammenfald mellem en høj artdiversitet og 

aktivitetszoner i huse, der kan optimere prøveudtagningsstrategien i forbindelse med 14C-

datering. 

Sammenfaldet mellem artsdiversitet og aktivitetszoner i huse og den intensiverede 

udnyttelse af hede-vegetationen i yngre førromersk jernalder, kan meget vel være mere 

omfattende fænomener, der er både tidsmæssige og geografiske, som bestemt bør 

udforskes nærmere ved målrettede prøvetagningsstrategier. 
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Vedarter fundet i prøverne 
Der er fundet trækul fra 16 arter i denne undersøgelse fra SJM 805, SJM 820, SJM 818 og SJM 

780. I det følgende beskrives de træarter, som er repræsenteret i prøverne. Beskrivelsen 

tager sit udgangspunkt i kapitlet Skovens historie af B. Fritzbøger og B. Odgaard samt Skovens 

planteliv af P. Friis Møller, P. Wind, G. Mogensen og B. Odgaard: I: Sand-Jensen, K. (red.) 

Naturen i Danmark. Skovene. 2010, Gyldendal. København s. 55-70 og 97-146.  

Løvtræer 
 

Acer sp. 

Spidsløn (Acer platanoides) er sandsynligvis kommet til Danmark for 7.500 år siden. Den er 

mest almindelig på Bornholm, hvor den indgår i løvblandsskove, men ses også på Nord- og 

Sydsjælland, på Nordfalster samt stedvist forvildet. Spids-løn er mere nøjsom end de øvrige 

Acer-arter. Den tåler en del skygge og når kun undtagelsesvist med op i kronetaget. 

Navr (Acer campestre) ses oftest i strandkrat, hegn skove og skovbryn og stævningsskove 

på de sydlige øer, bl.a. Langeland. Navrs naturlige nordgrænse løben gennem det sydlige 

Danmark. Navr er forholdsvis skyggetålende, vokser langsomt og trives bedst på næringsrig 

muldbund. Den kan blive et lille træ, som især bemærkes om efteråret, når dens gule, kraftige 

høstfarver afslører den.  

Ahorn (Acer pseudoplatanus) er muligvis indvandret eller indført fra Mellem- og 

Sydeuropa til det sydligste Jylland i 1600-tallet, men først for alvor i 1740’erne og især med 

von Langen i 1760’erne blev den plantet i de danske skove. 

 

Alnus sp. 

Rød-el indvandrede til Danmark for ca. 10.500 år siden. Den er skovens mest udprægede 

sumptræart og kan gro på konstant vanddækket bund, men vokser dog bedst på humusrig 

bund med bevægeligt vand, f.eks. langs vandløb, på fugtige skråninger, i væld. Den er også 

forholdsvis salttålende og gror flere steder langs de indre farvande. Rød-el var førhen langt 

mere udbredt i skovene, men er i nyere tid blevet indskrænket bl.a. af den omfattende 

afvanding og opdyrkning. 

Rød-el har en stærk ungdomsvækst, som dog hurtigt klinger af. Fra historisk tid og op til 

midten af 1900-tallet vides det, at mange ellebevoksninger blev drevet i stævningsdrift. Den 

kan blive op mod 250 år gammel, men på grund af den særdeles udbredte stævning, ses der 

i dag kun få store, gamle træer. Rød-el er særdeles stormfast og vælter sjældent, selv på våd, 

blød bund. 

 

Betula sp. 

Birkene var de første til at danne skov i Danmark i senistiden. Der er to hjemmehørende 

arter, dun-birk (Betula pubescens) og vorte-birk (Betula pendula). Birkene er lyskrævende, 

https://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2001/87-7279-316-3/kap06.htm
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men nøjsomme og kan vokse på næsten alle jordbundstyper. De kan træffes de samme 

steder, men dun-birk ses især på fugtig morbund, våd tørvebund, i moser og næringsfattige 

skovsumpe, mens vorte-birk gror på den tørre bund på heder, overdrev, rydninger og i 

plantager. Vorte-birk har et mindre vandforbrug end dun-birk, der er blandt de mest 

vandforbrugende løvtræsarter. 

Birk er et udpræget pionertræ, som hurtigt kan så sig over store flader og danne tæt 

tilgroningsskov. Ungdomsvæksten er stor, men klinger tidligt af. Birk bliver højst 150 år.  

 

Corylus sp. 

Hassel (Corylus avellana) ankom som den første skyggetræart for ca. 10.500 år siden. Den er 

en stor mangestammet busk, der bliver 3-6 meter høj – sjældnere op til 12 meter. Den kan 

gro på såvel tør som fugtig bund, men ikke vedvarende våd. Haslen er en udpræget 

skyggetræsart. Hassel findes stort set i alle skove på muldbund, navnlig i skovbryn og som 

underskov i ege- og askeskov.  

 

Fagus sp. 

Bøgen (Fagus sylvatica) er i dag Danmarks almindeligste løvtræsart og indvandrede til 

Danmark for omkring 4-5.000 år siden, hvor den fortrinsvist fandtes i bakkede områder med 

forholdsvis ringe kulturpåvirkning. Andre steder med stærkere kulturpåvirkning forblev 

bøgen et underordnet træ op til 4-800 AD, hvor bøgen bliver et dominerende skovtræ. Bøg 

er en udpræget højbundsart, der kan gro på både næringsfattig og næringsrig bund, men 

som ikke tåler høj og stærkt svingende vandstand. Den gror allerbedst, når den kan nå højder 

på op mod 40 meter – på bakket gruset-leret bund i egne med høj luftfugtighed og læ. Bøg 

er et udtalt skyggetræ, der både giver og tåler megen skygge. Den er ret stormfast, men kan 

rodvælte på blød bund. Den tynde bark er sårbar over for brand, musebid og hvis den 

pludselig udsættes for kraftig sol.  

 

Fraxinus sp. 

Ask (Fraxinus excelsior) indvandrede til Danmark for ca. 9000 år siden og findes over hele 

landet, men sparsomst på de magreste jorder i Jylland. Som ældre er ask et udpræget lystræ, 

men under opvæksten er asken ret skyggetålende. Ask trives bedst på frodig muldbund med 

god omsætning og en rigelig forsyning med iltrigt vand; asken har det største vandforbrug 

blandt løvtræsarterne. Ask kan blive op til 40 meter høj og har usædvanlig højdevækst i 

ungdommen. Den har hyppig og stor frøsætning. Frøene kan blæse op til 125 meter væk fra 

modertræet og kan under gunstige forhold give en meget tæt, ny opvækst. 

 

Maloideae (Pomoideae) 

Kernefrugtfamilien (Maloideae) er en familie med flere forskellige arter, og forskellige arter 

af kernefrugtfamilie trives med forskellige vækstbetingelser afhængig af specifik art.  

Skov-æble eller vild-æble (Malus sylvestris) er meget lyskrævende og bliver let 

udkonkurreret i skyggefuld vegetation; forekomst af skov-æble er derfor gerne et tegn på 

lysåbne forhold og findes f.eks. i græsningsskov, hvor kreaturer æder frugterne, og kernerne 

passerer uskadte og kan spire i kokasserne.  

Også almindelig røn (Sorbus aucuparia) trives i åbne landskaber, og arten er et pionertræ, 

der hurtigt spredes – f.eks. ved hjælp af fugle, der spiser bærrene – og arten er nøjsom og 
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kan vokse på næsten alle jordtyper. Almindelig røn kan blive op til 15 meter høj og er et 

lystræ, der udvikler sig dårligt i selv let skygge. Spredes især på sur, moragtig jordbund på 

åbne arealer og rydninger. Den kan også brede sig med rodskud. Væksten er hurtig i 

ungdommen, men aftager allerede efter 20 års-alderen.  

En art som almindelig hvidtjørn (Crataegus laevigata) kan tåle nogen skygge og vokser 

gerne i en leret muldbund i skove eller skovbryn. Almindelig hvidtjørn vokser gerne på lidt 

fugtig, leret muldbund i skov. Den klarer sig udmærket i underskoven i længe urørte 

naturskove på muldbund. Den er meget almindelig i den østlige del af landet, hvor den findes 

i skovbrynene i langt de fleste gamle skove. 

 

Populus sp. 

Bævreasp (Populus tremula) er den eneste hjemmehørende poppelart i Danmark. Den har 

været her siden slutningen af istiden og er udbredt over hele landet, men er særlig almindelig 

på heder, i egekrat, skovbryn og småskove. Den er hårdfør og kan gro på stort set alle 

jordbunde, men er meget lyskrævende og trives ikke i underskov. På lysåben bund kan den 

brede sig stærkt med kraftige rodskud. Ungdomsvæksten er stor, men aftager tidligt. Den 

enkelte stamme bliver sjældent over 150 år, men takket være rodskuddannelsen kan kloner 

leve videre i næsten det uendelige. Frøene er meget små og kan på grund af frøulden føres 

vidt omkring af vinden. De taber hurtigt spireevnen, ofte i løbet af få uger. Frøet slår an på 

blottet, næringsrig, gerne brandpræget bund.  

 

Prunus sp. 

Stenfrugtfamilien (Prunus sp.) er en familie med flere forskellige arter så som hæg og fugle-

kirsebær. Arterne trives med forskellige vækstbetingelser afhængig af specifik art.  

Almindelig hæg (Prunus padus) indvandrede til Danmark allerede for 11-12.000 år siden 

og er mest almindelig på Syd- og Østfyn, Midtsjælland og Lolland-Falster. Den kan blive op til 

12-15 meter højt – en flerstammet busk eller et lille træ. Den er ret skyggetålende og vokser 

bedst på næringsrig, helst let fugtig jordbund og danner stedvist tæt underskov i især aske- 

elle- og egeskov på frodig bund. 

Fugle-kirsebær (Prunus avium) kendes først fra Danmark omkring år 1.000 og er muligvis 

indført af mennesker. I dag findes den naturligt i skov, krat og bryn. Den trives bedst på kalkrig 

muldbund, hvor den kan blive et træ på op til 25 meter, men den kan også gro på sandet, 

fattig bund.  

 

Quercus sp. 

Der findes to hjemmehørende arter af eg i Danmark: Vinter-eg (Quercus petreae) og stilk-eg 

(Quercus robur). Stilk-eg dominerer egekrat og ses ofte i græsningsskove. Eg kan vokse på 

næsten alle typer af jordbunde, sandet bund, stiv lerjord, våd tørvebund og kan sågar klare 

kortere tids oversvømmelse. Eg er udpræget lystræart. Under lyse forhold på heder og i åbne 

moser kan egen være en konkurrencestærk pionerart. På græssede overdrev kan den vokse 

op i spirely af stikkende buske. Især ege under 20 cm i tværmål tåler stævning og kan under 

særlige forhold i egekrat også danne rodskud. Med sin tykke bark tåler den også skovbrand 

bedre end bøg, hvilket er en fordel i Jyllands hedeegne. Under naturlige forhold bliver den 

ofte ”fortrængt” til stivleret og halvvåd bund, fordi bøgen breder sig på den høje bund, mens 

asken overtager på den iltrige, fugtige bund. Stilk-eg lever længst af alle vores træarter og 
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kan let blive 300 år – og i flere tilfælde 4-800 år. Kongeegen er beregnet til 1200-2000 år. 

Vinter-eg kan gro på alle jordbundstyper, men regnes for at være snævrere i økologiske krav 

end stilk-eg. Vinter-eg er lidt mere skyggetålende og rankere i væksten end stilk-eg og kan 

derfor bedre konkurrere med bøg. 

 

Salix sp. 

Pileslægten er en artsrig slægt, og der findes flere hjemmehørende arter. Pilearterne er 

lyskrævende, overvejende buskformede pionerplanter, der kan danne tætte krat. De fleste 

arter vokser på våd bund, krybende pil dog på tør, sandet bund og selje-pil på højbund. 

Pilearterne har ofte fordel af at være de første vedplanter, som slår rod på et blotlagt areal. 

De har nemlig en stor produktion af små frø, som takket være frøulden kan føres vidt omkring 

af vinden. Frøene lever dog kun kort tid og skal nå at spire samme sommer. 

Øret pil (Salix aurita) er Vestdanmarks og den våde, sure bunds almindeligste pileart. Den 

kan blive op til 3 meter høj busk, som ofte danner krat i randen af moser, langs grøfter og 

bredden af næringsfattige søer, i tørvegrave samt i klit- og hedekær, hvor rødderne tåler de 

iltfattige forhold bedre end de fleste træarter. 

Grå-pil (Salix cinereae) er de frodige vådområders almindeligste pil. Den trives fint med 

vedvarende, høj vandstand og har ofte en del af rødderne fritvoksende i vandet. Grå-pil 

indvandrer hurtigt ved gamle tørvegrave, mergelgrave og opgivne enge samt i rørsumpe og 

danner på kort tid et tæt og næsten ufremkommeligt krat. 

Selje-pil (Salix caprea) er den største af vore hjemmehørende pilearter. Den er ret 

almindelig i skovbryn, på rydninger, i unge plantninger og i stævningsskove på især 

næringsrig, gerne leret muldbund på Øerne og i Østjylland. Selje-pil er meget lyskrævende, 

vokser hurtigt som ung og kan blive et stort træ. Frøene slår bedst an på blottet, næringsrig, 

basisk jord, navnlig brandtomter og stormfaldshuller, hvor den ofte er pioner. 

 

Sorbus sp. 

Almindelig røn (Sorbus aucuparia) trives i åbne landskaber, og arten er et pionertræ, der 

hurtigt spredes – f.eks. ved hjælp af fugle, der spiser bærrene – og arten er nøjsom og kan 

vokse på næsten alle jordtyper. Almindelig røn kan blive op til 15 meter høj og er et lystræ, 

der udvikler sig dårligt i selv let skygge. Spredes især på sur, moragtig jordbund på åbne 

arealer og rydninger. Den kan også brede sig med rodskud. Væksten er hurtig i ungdommen, 

men aftager allerede efter 20 års-alderen. 

 

Tilia sp. 

Småbladet lind eller skov-lind (Tilia cordata) indvandrede til Danmark omkring 9.000 år før 

nu – sandsynligvis fra sydøst – og blev med en andel på 30-50% urskovens vigtigste træart i 

størstedelen af landet. I dag er linden sjælden, men findes spredt over hele landet. Den findes 

stort set naturligt på steder, hvor jorden aldrig har været opdyrket, f.eks. på stivleret og fugtig 

bund, i stejlt, kystnært, stenet eller klipperigt terræn og i egekrat og andre skove, der nok har 

været stævnet, men aldrig helt ryddet. Småbladet lind kan vokse på et bredt udsnit af 

jordbunde fra stift, vådt ler til sandet og tør bund og på såvel basisk som sur bund. Den er en 

skyggetræart, der danner bladmosaik. De ældste, danske linde er fra 220 til 350 år gamle, 

men de kan blive op til 600 år. Denne alder gælder de enkelte stammer. I virkeligheden kan 

det enkelte individ blive endnu ældre – måske flere tusinde år. Lindens frøsætning er ringe, 



   

60 
 

men lind har en utrolig evne til at fastholde sit voksested vegetativt med basalskud, dvs. skud 

fra den nederste del af stammen. 

Storbladet lind (Tilia platyphyllos) findes kun naturligt 16 steder i Danmark, hovedsagelig 

på småøer og i afsides skove i landets sydligste dele – Bolderslev skov, Æbelø, Thurø, Sydfyn 

og på Lolland. Den er snævrere i sine krav til jordbunden end småbladet lind og trives ikke på 

sur eller våd bund.  

 

Ulmus sp. 

Skov-elm (Ulmus glabra) kaldes også storbladet elm, og er den langt mest almindelige 

elmeart i Danmark – både oprindeligt, plantet og forvildet. De to andre arter: skærm-elm og 

småbladet elm, findes kun i landets sydøstligste egne, hvor skærm-elm gror i sumpskov og 

småbladet elm i strandkrat og skovbryn. 

Skov-elm er almindelig i småskove på Øerne samt i skovbryn. Den trives bedst på fugtig 

muldbund, men kan også gro på mere sandet bund og har med sit næringsrige, let 

omsættelige løv en gunstig indflydelse på jordbundstilstanden. Skov-elm er skyggetålende og 

giver på grund af sin bladmosaik også selv en ret dyb skygge. Elm kan blive et højt og stort 

træ. 

 

Nåletræer 
Pinus sp. 

Skov-fyr (Pinus sylvestre) indvandrede for omkring 11.000 år siden og blev udbredt i hele 

landet, men forsvandt gradvis på grund af konkurrence og menneskelig udnyttelse. Skov-fyr 

er nøjsom, tørketålende og ret stormfast, der kan gro på alle jordbunde, fra meget tør til våd 

bund og fra fattigt sand over endda ret våd tørvebund og ler til kalkbund. Den kan blive op til 

30 meter høj og er en udpræget lystræart, der kræver meget lys, men også er meget lysåben.  

 

Dværgbuske 
Ericaceae, lyngfamilien 

Familien omfatter en række dværg buske, ofte stedsegrønne, hvoraf følgende er 

hjemmehørende i Danmark: hedelyng (Calluna), klokkelyng (Erica), rosmarinlyng 

(Adromeda), melbærris (Arctostaphylos), tranebær (Oxycoccus) og bølle (Vaccinium). 

Sidstnævnte omfatter blåbær (Vaccinium myrtillus), mosebølle (Vaccinium uliginosum) og 

tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) (Hansen 2002). 

 

Calluna vulgaris, hedelyng 

Hedelyng, Calluna vulgaris, vokser på heder, klitheder, hedemoser og tørre dele af 

højmoser. Hedelyng er en 20-60 cm høj busk, der blomstrer i sensommeren. Hedelyng har 

været anvendt som hø til vinterfoder og tørv til byggeri og brændsel (Hansen 2002). 

 

Vaccinium myrtillus, blåbær 

Blåbær, Vaccinium myrtillus, er en 15-45 cm høj dværgbusk der vokser i nåleskov og i 

hedekrat (Jørgensen 1983:19). Blomstringen kulminerer omkring maj, bærrene er modne 
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fra ca. juli afhængigt af året. Blåbær danner sorte bær, der er velsmagende og også har 

været anvendt til medicinske formål. 

 

Almindelig revling (Empetrum nigrum) 

Empetrum nigrum, almindelig revling er en 20-50 cm høj dværgbusk der vokser på heder, 

klitheder, hedemoser, højmoser og er almindelig i Midt- og Nordjylland (Hansen 2002:257). 

Blomstringen kulminerer omkring april-maj. 
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