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Indledning 

I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten VHM 00346, Thorsmark Sønder Fald, (N 

57.28277558°/E9.93922069) afdækkede Vendsyssel Historiske Museum i sensommeren 

2012 et område på ca. 6.000 m². Feltet indeholdt arkæologiske spor efter 12 huse, hvoraf 

otte var treskibede langhuse og fire var mindre økonomibygninger. Under udgravningen blev 

der udtaget tre prøver af vanddrukkent træ fra en brønd (A4511, se foto 1). Baseret på 

brøndens struktur er dens forventede alder ældre romersk jernalder. De fleste træstykker 

var del af brønden, der bestod af en rund træstruktur, som indeholdt en sten struktur. 

Konteksten for et af stykkerne viser, at det handlede om affald, fundet på bunden af brønden. 

Formålet med undersøgelsen var at identificere og tolke træstykkerne. 

 

 
Foto 1. Brønden (struktur A4511). Foto: Vendsyssel Historiske Museum 
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Metode for udvælgelse, analyse og prøvebehandling 

Vedanatomisk analyse og fotografi af de tre prøver blev hovedsageligt udført af R. Bloch 

Holm, med undtagelse af et stykke, som blev analyseret af W. Out. Analysen omhandler 

prøve X588, der bestod af et enkelt stykke træ, prøve X589, der ligeledes bestod af et enkelt 

stykke træ, samt prøve X832 der bestod af 12 større eller mindre stykker træ. De to stykker 

træ fra hhv. X588 og X589 blev udtaget til analyse og der blev udtaget 11 stykker træ fra 

X832. De udvalgte træstykker blev identificeret under anvendelse af stereolup og mikroskop 

med op til 500 X forstørrelse. 

Schweingrubers Mikroskopische Holzanatomie (1990) blev anvendt som nøgle til 

identifikation. De fleste træstykker fra de tre prøver er ikke blevet behandlet yderligere siden 

de blev udtaget under udgravningen. Bearbejdede træstykker blev fotograferet og er efter 

undersøgelsen returneret til Vendsyssel Historiske Museum. Et bearbejdet træstykke fra 

prøve X832 (stykke 11) er udvalgt til konservering af Vendsyssel Historiske Museet. 

 

Resultater 

I alt blev der identificeret 13 stykker træ fra prøver X588, X589 og X832. Tabel 1 viser 

resultaterne af undersøgelsen, mens fotos 2-12 viser bearbejdede træstykker. 

 

Tabel 1. Informationer om de 12 identificerede stykker vanddrukkent træ, fra hhv. X588, X589 og X832. 

Diam.= diameter, bear. = bearbejdet. 

  

 

 

 

X588 Længde: 51,8 cm 

Diam.: 4,8/4,9 cm 

 

Bearbejdet ende: 

Længde: 15,6 cm 

Diam.: 1,8-4,3 cm 

 

 

8-10 Flot, regulær gren/pind. Bark 

bevaret over det hele, 

undtagen ved tilspidsning. 

X588 er tilspidset fra to sider, 

og er tilsyneladende brækket 

i modsatte ende af 

tilspidsningen. 

 

Se foto 2 og 3  

Betula sp. 

(birk) 

X589 Længde: 45,3 cm 

Diameter: 5,7/5,8 cm 

 

Bearbejdet ende: 

Længde: 15,5 cm 

Diam.: 2,4-5,7 cm 

 

12-15  Flot, regulær gren/pind. 

Barken er bevaret over det 

hele, undtagen ved 

tilspidsningerne. Er brækket i 

modsatte ende af 

tilspidsning. 

 

Se foto 4-6 

Betula sp. 

(birk) 

X832, 

stykke 1 

Længde: 15,6/15,7 cm 

Diameter: 6,1-6,5 cm  

 

Bearbejdet ende: 

Længde: 7,2 cm 

Diam.: 3,8-6,2 cm 

5-7 Forholdsvis lille stykke af en 

gren. Dele af tilspidsningen er 

bevaret i den ene ende, mens 

resten er knækket af. Knast 

på siden af grenen, og bark 

bevaret hvor der ikke er 

Betula sp. 

(birk) 
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tilspidset. Muligvis tilspidset i 

begge ender. 

 

Se foto 7 og 8 

X832, 

stykke 2 

Længde: 14,7 cm 

Diameter: 2,4-2,5 cm 

 

Bearbejdet ende: 

Længde: 6,5 cm 

Diam.: 1,1-2,1 cm 

5-6 Lille gren/pind, der er 

tilspidset i den ene ende. 

Dele af barken er bevaret.  

 

Se foto 9  

cf. Betula sp. 

(mulig birk) 

X832, 

stykke 3 

Længde: 17,3 cm 

Diameter: 2,2-2,4 cm 

 

 

Bearbejdet ende: 

Længde: 9,2 cm 

Diam.: 1,2-2,1 cm 

5-8 Lille gren/pind med tydelig 

tilspidsning. Knast i modsatte 

ende af tilspidsningen. Denne 

er tilsyneladende opstået ved 

at man har skåret en gren af, 

der har siddet på stykke 3 

(meget regulært snit). Ingen 

bark bevaret. 

 

Se foto 10-11 

cf. Betula sp. 

(mulig birk) 

X832, 

stykke 4 

Længde: 9,6 cm 

Diam.: 2,3-3,7 cm 

 

9-11 Forholdsvis lille stykke af en 

gren uden bark. Ikke 

umiddelbart bearbejdet. 

Betula sp. 

(birk) 

X832, 

stykke 5 

Længde: 14,2 cm 

Diam.: 3,5-4,2 cm 

6-10 Let krummet stykke af gren. 

Flad i den ene side som følge 

af tryk.  

Betula sp. 

(birk) 

X832, 

stykke 6 

Længde: 23,5/23,7 cm 

Diam.: 5,5-6,2 cm 

 

5-8 Større stykke af en gren med 

delvist bevaret bark. Ikke 

umiddelbart bearbejdet - 

heller ikke i enderne, der 

tilsyneladende er brækket af.  

Betula sp. 

(birk) 

X832, 

stykke 7 

Længde: 6,9/7,1 cm 

Diam.: 2,1-4,2 cm 

(ikke rund) 

4-6 Lille stykke af en gren. Ingen 

bark bevaret. Ikke 

umiddelbart bearbejdet. 

Betula sp. 

(birk) 

X832, 

stykke 8 

Længde: 11,7/11,8 cm 

Diam.: 1,7-1,9 cm 

2-4 Lille pind uden bark. Ikke 

umiddelbart bearbejdet 

Betula sp. 

(birk) 

X832, 

stykke 9 

Længde: 9,2 cm 

Diam.: 1,1/1,2 cm 

2-4 Lille pind uden bark. Meget 

regulær både i længde og 

diameter. Ikke umiddelbart 

bearbejdet. 

cf. Betula sp. 

(mulig birk) 

X832, 

stykke 10 

Længde: 11,9/12,1 cm 

Diam.: 3,3/5,1 cm 

(ikke rund) 

7-9 Forholdsvis stort stykke af en 

gren. Ingen bark og 

tilsyneladende heller ingen 

tegn på bearbejdning. 

Betula sp. 

(birk) 
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X832, 

stykke 11 

Længde: min. 19,5 cm 

Bredde: 8.5 cm 

Tykkelse: 2,7-3,5 cm 

? Genstand som er et stykke af 

en gren eller stamme, 

fragmenteret i radial retning 

(uden bark).  

Bestående af blad og skaft. 

Bladet er fladt og kantet; 

skaftet er mere eller mindre 

rundt. Bladet viser seks-syv 

bearbejdede kanter 

orienteret i længderetningen; 

i hvert fald to kanter viser 

bearbejdsningsspor (facetter, 

hugge- eller snitspor). Skaftet 

viser yderligere to 

bearbejdningsspor 

(sandsynligvis knækket og 

efterfølgende bearbejdet). 

Bladet er afbrudt. 

Konserveret. 

 

Se foto 12 

Fagus sp. 

(bøg) 

 

 

Foto 2. X588, bearbejdet birkegren, tilspidset fra to sider. Fotos 2-11: R. Bloch Holm. 
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Foto 3. X588, bearbejdet birkegren, tilspidsning. 

 

 

Foto 4. X589, bearbejdet birkegren. 

 

 

Foto 5. X589, bearbejdet birkegren, tilspidsning. 
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Foto 6. X589, bearbejdet birkegren, tilspidsning. 

 

 

Foto 7. X832, stykke 1, bearbejdet birkegren, delvis bevaret tilspidsning. 
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Foto 8. X832, stykke 1, bearbejdet birkegren, delvis bevaret tilspidsning. 

 

 

Foto 9. X832, stykke 2, bearbejdet gren af muligvis birk, tilspidsning. 
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Foto 10. X832, stykke 3, bearbejdet gren af muligvis birk, tilspidsning. 

 

 

Foto 11. X832, stykke 3, bearbejdet gren af muligvis birk. Til venstre: knast hvor gren er blevet skåret 

af (meget regulært snit). 
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Foto 12. X832, stykke 11, bearbejdet genstand af bøg. Foto: W. Out. 

 

Træstykkerne som var en del af brøndens struktur blev alle identificeret som birk (Betula sp.) 

eller mulig birk (cf. Betula sp.). Stykkerne fra prøver X588 og X589 lignede hinanden meget i 

længde, diameter og tilspidsningen (længde ca. 50 cm og en diameter af ca. 5 cm). De to 

stykker kunne have været samlet fra ét og det samme træ, men det kan også være, at vedet 

har været selekteret for sin diameter. Til gengæld til de første to prøver var der mere 

variation i størrelsen af de analyserede stykker træ fra prøven X832 (længde 10-20 cm, 

diameter 1-6 cm). 

Stykkerne i prøverne X588 og X589 var begge bearbejdet. Ved fra prøven X832 indeholdt tre 

bearbejdede stykker og syv ubearbejdede stykker. Bearbejdningssporene på træstykkerne i 

alle prøver bestod i de fleste tilfælde om tilspidsning. Tilspidsningen af de fleste stykker 

kunne simpelthen være resultatet af fjernelse af grene fra det oprindelige træ. I de fleste 

tilfælde var den bearbejdede overflade meget glat, hvilket peger på brugen af metalværktøj 

(i modsætning til flintredskaber). En undtagelse er tilspidsningen af stykket X832, stykke 1, 

hvor det er mindre klart, hvilken type værktøj, der er blevet anvendt. 

Stykke 11 af prøve X832 er en genstand, som er fortolket som affald på bunden af brønden 

og i første omgang beskrevet som et mindre stykke af en mulig spade eller åre. Genstanden 

består af et 6-7-kantet blad og et mere eller mindre rundt skaft og viser mange 

bearbejdningsspor (se foto 12). I modsætning til træstykkerne, som er brugt i 

brøndkonstruktionen, er denne genstand lavet af bøg. Selvom det er svært at give en sikker 

fortolkning af genstandens funktion, eftersom kun en del af genstanden er bevaret, kan 

genstanden være rester af en spade anvendt til gravearbejde eller måske tørveskær. En 

anden mulighed er, at genstanden var resterne af et trin eller stige, som blev brugt til at få 

adgang til brønden. Denne sidste forklaring understøttes dog ikke af genstandens form eller 

slidspor på genstanden. 
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Diskussion 

Undersøgelsen af 13 træstykker fra en ældre jernalders brønd har vist anvendelse af birketræ 

til brøndens strukturen. Birk bevares ikke særligt godt under fugtige forhold (Risør 1966), 

men birkegrene har ikke desto mindre en god vækstform og diameter til at lave simple 

(flet)strukturer, og muligvis var birk bare tilgængeligt i lokalområdet. To andre (muligvis) 

jernalderbrønde viser brug af andre arter for den samme formål og brug af forskellige slags 

arter i en enkel brønd (en sen bronzealder/ældre førromerske jernalderbrønd i Nordby, 

Mikkelsen 2001, og en jernalderbrønd i Vinterslev Bæk, Mikkelsen 2000). De simple 

bearbejdningspore af de fleste træstykker af strukturen viser på enkelte dog effektive 

arbejde for the opbygning af brønden med værktøj af metal. 

Ud over birk anvendt som konstruktionsmateriale indeholdt en af prøverne også en 

bøgegenstand, som kunne være en spade eller et tørveskær. Bøgeved bevares ikke særlig 

godt, men er tæt og hårdt og er nemt at bearbejde. Derfor bliver det ofte brugt inden døre 

til for eksempel møbler, værktøj og køkkenudstyr (Casparie et al. 1995). Valget af bøg til 

denne genstand viser, at beboere på bopladsen Thorsmark Sønder Fald havde adgang til 

forskellige (løv)træarter. Trægenstande af bøg bliver sjældent fundet på forhistoriske 

fundpladser i det nordlige Danmark. Sammenligning med andre jernalderspader viser, at der 

er variation i arterne, som er brugt (Mikkelsen 2008; Lyngstrøm 2016). 
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Vedarter fundet i prøverne 

Der blev identificeret to løvtræsarter i prøverne fra VHM 00346, Thorsmark Sønder Fald. 

Beskrivelsen tager sit udgangspunkt i O. A. Høegs etnobotaniske hovedværk: Planter og 

tradisjon. Floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925-1973 fra 1974. 
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Betula sp., birk 

Dunbirk, Betula pendula og almindelig birk, Betula pubescens, kan vedanatomisk ikke skelnes 

fra hinanden. Lyskrævende træer, som med tiden bukker under for andre træarter, som 

vokser frem under dem. Almindelig birk vokser på fugtigere bund, mens det er lavlandsbirken 

man ser på den tørre, magre bund. Sår sig let og formerer sig gerne med stubskud. Typiske 

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

husholdningen og landbruget. Løv og kviste anvendes til foder. 

 

Fagus sylvatica, bøg 

Skyggetålende og skyggegivende træ. Vokser under rette klimabetingelser på meget varieret, 

men helst kalkholdig jordbund. Sår sig let under rette betingelser. Væksten kan være hurtig. 

Veddet er tæt og hårdt, og anvendes mest som brændsel i husholdningen. 

Oldenproduktionen er vigtig for svineavlen. 
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