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Indledning 

 

I forbindelse med nedlægning af et elkabel udførte arkæologer ved Museum Thy i 2015 en 

arkæologisk forundersøgelse af lokaliteten THY 6280, Refsgård 2, som er en del af THY 6238 

og er beliggende mellem Ulstedvej, Refstorpvej og Ny Regsvej, sydvest for Hurup1. Ved 

forundersøgelsen af lokaliteten, som strækker sig over ca. 64 meter, fremkom der 

fortidsminder i form af seks brandgrave, stolpehuller, to grøfter og en grube. I nærheden er 

der fundet en anden brandgrav fra førromersk jernalder (THY 6279) og to byhøje fra 

jernalderen (THY 6281 og THY 6284) (Bolt-Jørgensen 2016).  

Som del af forundersøgelsen er der udtaget flere jordprøver, som blev floteret ved Museum 

Thy og bagefter kursorisk gennemset og vurderet i forhold til 14C datering og arkæobotanisk 

analyse ved Moesgaard Museum. I forbindelse med det kursorisk gennemsyn blev der 

fundet forkullede kerner af byg (sandsynlig nøgenbyg), sandsynlig havre og ukrudt (Mose 

Jensen 2018).  

Én af de gennemsete prøverne (X106) blev anbefalet og udvalgt til trækulsanalyse. De 

andre prøver indeholdt ikke særligt meget trækul. Den udvalgte prøve er udtaget i 

brandgrav N1596, som var et mørkt gråbrunt fyld af 25 cm dybde og en diameter af 65 cm, 

og som indeholdt trækul, brændte knoglerester og et lerkarskår. Graven er dateret til 

førromersk jernalder. Formålet med trækulsanalysen fra graven har været at identificere 

art og trædel (gren/stamme) og at få ny viden om brandgravsskikken i et område, der 

forventes at have været fattigt på træer (C.B.H. Andersen pers. komm. 2018).  

Metode 

Der er udvalgt 30 trækulstykker fra prøven til vedanalyse. For at kunne foretage en så 

repræsentativ udtagning som muligt er prøven gennemset og vurderet, og der er udvalgt 

trækulstykker af forskellig størrelse. I forbindelse med vedanalysen blev trækulstykker brudt 

i tværsnit, radialt snit og tangentielt snit, og art blev identificeret under anvendelse af 

stereolup og mikroskop med op til 500 X forstørrelse. Schweingruber (1990) blev anvendt 

som identifikationsnøgle. 

                                                             
1 Sted- og lokalitetsnr.: 110606-118, Hurup sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Koordinater: 

463207/6287957. 
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Som led i undersøgelsen er træstykkerne for hvert analyseret fragment vurderet ud fra 

årringenes krumning og årringsbredde i trækulsfragmenterne (f.eks. kvist, yngre gren eller 

ældre stamme). Bedømmelsen er subjektiv, særligt når det gælder stammeved. De stykker, 

der betegnes ’yngre stamme’, kan både være fra yngre og mere eller mindre ældre 

stammer med krummede årringe. 

 

Resultater 

Prøve X106 bestod af flere hundrede fragmenter af trækul, med en max. størrelse på 2,5 cm. 

Desuden indeholdt prøven flere hvide, mineralske slagger, forkullede fragmenter af rodknold 

af sandsynligvis græs og en forkullet kornkerne af byg (Hordeum vulgare) (bestemmelse M. 

Høyem Andreasen, mag. art). Trækullet var godt bevaret.  

Tabel 1 viser resultaterne. Prøven indeholdt trækul af eg (Quercus sp., 14 st.), el (Alnus sp., 9 

st.) og løn (Acer sp., 7 st.). Alle bestemte stykker af eg er fra en stamme, muligvis en ældre 

stamme (i hvert fald ikke en meget ung stamme). Alle analyserede stykker af el er fra en yngre 

stamme. Alle undersøgte stykker fra løn er fra en ældre gren eller yngre stamme. 

Sammenhængen mellem takson og trædel kan betyde, at de flere trækulsfragmenter af hvert 

takson kommer fra en enkelt stykke træ (et stykke egetræ, et stykke elletræ og et stykke træ 

af løn).  

 
Tabel 1. THY 8260, Refsgård 2, trækulsbestemmelser fra prøve X106. 
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Eg (Quercus sp.)   1 2 9 2  14 47 

El (Alnus sp.)   8   1    9 30 

Løn (Acer sp.) 7          7 23 

 

Diskussion 

Vedanalysen af trækul fra THY 6280, Refsgård 2, omhandler 1 trækulsprøve (X106) fra en 

brandgrav dateret til den førromersk jernalder. De bestemte stykker trækul er fra eg, el og 

løn. Eg er i Danmark repræsenteret af to arter: stilkeg og vintereg. Begge er lyskrævende 

træer, som kan vokse på næsten alle jordbundstyper; dog kræver vintereg en veldrænet 

bund (Jørgensen et al. 2005).  El er i Danmark repræsenteret af to arter: rødel og gråel. Rødel 

vokser på fugtig bund, ofte uden indblanding af andre træarter, mens gråel vokser på den 

tørre, magre bund (Risør 1966). Løn er i Danmark primært repræsenteret af navr (Acer 

campestre), spidsløn (Acer platanoides) og ahorn. To af disse arter trives på fugtig muldbund, 

mens alle tåler eller trives ved (halv)skygge. Bilag 1 giver videre oplysninger vedr. træernes 

habitat.  
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Trækullet er fundet i en brandgrav og kan repræsentere brænde. Hvis man antager, at 

trækullet repræsenterer en enkelt handling, peger tilstedeværelse af tre arter på, at man 

har brugt de arter, som var tilstede, og ikke har valgt at bruge en særligt art. Det passer 

med egnetheden af de arter som brænde: Eg er grundet veddets høje tæthed også meget 

velegnet som brænde. Træ af el og løn har dog en ringe vedtæthed. Elletræ brænder ikke 

desto mindre godt, når det er tørret (Risør 1966; Taylor 1981). Analyse af trækul fra andre 

brandgrave i området vil kunne vise om hypotesen, at man ikke har brugt et særligt udvalg 

af træ som brænde, er korrekt. De andre prøver fra lokaliteten indeholdt desværre ikke 

særligt meget trækul. En sammenligning med resultater fra andre lokaliteter i området eller 

fremtidige udgravninger kan muligvis give flere oplysninger. 

Det identificerede træ i brandgraven kan også tænkes at stamme fra vedlagte gravgaver på 

bålet. I forbindelse med våbengrave f.eks. kan findes rester efter spydstager, knivskæfter og 

skjolde. Da der ikke er fundet bearbejdede flader på trækulstykkerne fra THY 6280, er der 

dog ikke direkte henvisninger, at det identificerede træ kan henføres til gravgaver. 
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Bilag 1 

 

Eg er et meget almindeligt træ i Nordvesteuropa og er i Danmark repræsenteret af to arter: 

stilkeg (Quercus robur) og vintereg (Quercus petraea). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes 

fra hinanden. Begge er lyskrævende træer, som kan vokse på næsten alle jordbundstyper; 

dog kræver vintereg en veldrænet bund (Jørgensen et al. 2005). 

 

El er i Danmark repræsenteret af to arter: rødel (Alnus glutinosa) og gråel (Alnus incana). 

Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Rødel vokser på fugtig bund, ofte 

uden indblanding af andre træarter, mens gråel vokser på den tørre, magre bund (Risør 

1966). 
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Løn er i Danmark primært repræsenteret af navr (Acer campestre), spidsløn (Acer 

platanoides) og ahorn (Acer pseudoplatanus). Navr er forholdsvis skyggetålende, vokser 

langsomt og trives bedst på fugtig, næringsrig muldbund i halvskygge. Arten foretrækker de 

mere lyse forhold i gamle egeskove og vokser også i skovbryn og hegn. Navr har sin 

nordgrænse i Danmark, og dens naturlige udbredelse er begrænset til de sydøstlige dele af 

landet undtagen Bornholm. Spids-løn gror på de fleste jordtyper bortset fra groft sand, 

tørvebund eller stift ler, og er mere nøjsom end de øvrige Acer-arter, men gror gerne til den 

lidt fugtige side. Den tåler en del skygge, fugtighed og hård frost, og vokser i blandet 

løvskov, skovbryn og læhegn. Spidslønnens forekomst i Danmark har en sydøstlig 

tendens, men den naturlige udbredelse kan ikke afgrænses med sikkerhed pga. 

plantning. Ahorn eller ær er et skyggetræ, som gror bedst på fugtig muldbund og udvikler 

sig fint i blanding med bøg og ask. Den selvsår sig næsten overalt i ældre løvskov, i lysninger 

og på åbne arealer. Ahorn er indvandret eller indført fra Mellem- og Sydeuropa til det 

sydligste Jylland allerede i 1600-tallet og muligvis tidligere. Man har tidligere antaget, at 

ahorn var indført til Danmark af Von Langen i slutningen af 1700-tallet. Nyere 

undersøgelser påviser, at træet er oprindeligt i Danmark på De Sydligere Øer og i østlige 

Sønderjylland (Buchwald 2010). Fra hvornår ahorn var tilstede i Danmark er dog ikke 

tydeligt endnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


