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Baggrund 
I 2017 foretog ARKVEST en forundersøgelse ved Nørby, Holmsland (ARV 259)1 hvor der blev 

fundet fortidsminder, der blev karakteriseret som væsentlige. Fundene delte sig over mange 

forskellige perioder, fra neolitikum og op til vikingetid, dog med hovedvægt på jernalderen. 

I 2018 blev der udgravet et 2,5 ha. stort område og der blev fundet syv neolitiske hustomter, 

samt mulige fragmenter af hustomter fra bronzealderen. Den førromerske periode er 

repræsenteret med flere hustomter, i ældre romersk jernalder ses en rækkelandsby med op 

til 5 faser, enkelte jernudvindingsovne mm. Bebyggelsen fortsætter op i yngre romersk jern-

alder samt germansk jernalder med flere gravanlæg, jernudvinding, brønde mm. I vikinge-

tiden flyttes bopladsen, herefter overgår området til mark, som bliver dyrket med højryggede 

agre. Udover selve bebyggelsen blev der fundet mange forskellige anlægstyper som 

jernudvindingsanlæg, grøftanlæg mv. 

 

 
Figur 1. Prøver udtaget til vedanalyse er markeret med rød. 

 

I forbindelse med udgravningen blev der udtaget et større antal jordprøver, som 

efterfølgende blev floteret og kursorisk gennemset på Afdeling for Konservering og 

Naturvidenskab ved Moesgaard Museum. Med baggrund i det kursoriske gennemsyn blev 

der af udgraver udvalgt 20 anlæg med egnede mængder forkullet træ til en vedanatomisk 

undersøgelse (se figur 1). Dette sker i overensstemmelse med en faglig argumentation for 

vedanalyserne, der skal belyse de anvendte strategier med hensyn til brændsel, tømmer 

m.m., da der endnu ikke på Holmsland foreligger viden om sammensætning af træ- og 

buskvegetation, herunder også lyngheders forventede tilstedevær på Holmsland. 

 
1 ARV 259, Nørby, Ringkøbing-Skjern kommune, Nysogn. Stednr: 080407-71. 
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For udgravningsrapport se: 

https://www.kulturarv.dk/publicffdata/documentation/file/doc/224566/public 

 

Undersøgelsen 
Prøvemateriale er som ovenfor nævnt udtaget af arkæologer ved ARKVEST og 

efterfølgende floteret på eget anlæg. 101 floterede prøver blev kursorisk gennemset af 

arkæobotaniker Mads Bakken Thastrup og i forbindelse hermed blev der af dyrkede 

afgrøder fundet byg (Hordeum vulgare), emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. 

dicoccon/Triticum aestivum ssp. spelta), havre (Avena sp.) og rug (Secale cereale ssp. 

cereale). 

Af forkullede frø blev der erkendt bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa), 

ærteblomst-familien (Fabaceae), hanekro (Galeopsis sp.), almindelig spergel (Spergula 

arvensis), vej-pileurt (Polygonum aviculare), star (Carex sp.), halvgræs-familien 

(Cyperaceae), græs-familien (Poaceae), gåsefod (Chenopodium sp.), limurt/hønsetarm 

(Silene sp./Cerastium sp.), pileurt-familien (Polygonaceae) og skræppe (Rumex sp.). 

Trækulsmængden i prøverne var generelt lav, men i 28 af prøverne var trækulsmængden 

meget høj. Disse 28 prøver blev indstillet til en vedanatomisk analyse og er efterfølgende 

blevet analyseret af Peter Hambro Mikkelsen, ph.d på Afdeling for Konservering og 

Naturvidenskab, Moesgaard Museum. 

Prøverne er indledningsvist gennemset og beskrevet i sin helhed. Der udvælges 30 

trækulsstykker fra hver prøve til analyse. Forud for udvælgelsen inddeles prøven i tre 

fraktioner på grundlag af trækulsstykkernes størrelse: 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 de stykker, der er større end 2mm, og som repræsenterer de stykker trækul i 

prøven, det er muligt at identificere til art. 

I forbindelse med analysen er art blevet identificeret under anvendelse af stereolup og 

mikroskop med op til 500 X forstørrelse. Til identificeringerne er anvendt vedanatomisk 

identifikationsnøgle (Schweingruber 1990). 

Undersøgelsens resultat 
Der er i alt undersøgt 840 stykker trækul (se tabel 1). Det var muligt at identificere langt 

størsteparten af trækulsstykkerne, dog var der tre tilfælde, hvor en bestemmelse til løvtræ 

var det eneste, der var muligt. For mange af prøvernes vedkommende er der en betragtelig 

overvægt af hedeplanter som Calluna (hedelyng). Dette afspejler sig IKKE nødvendigvis i 

trækulslisten. I flere tilfælde var det vanskeligt at finde 30 trækulsstykker, fordi stængler af 

hedelyng ”overskyggede” de forkullede materialer. Dette vil fremgå i beskrivelsen af de 

enkelte anlæg. 

I det følgende fremlægges undersøgelsen med diverse kommentarer for hver prøve. Først en 

generel beskrivelse, herefter et mål i mm for det største trækulsstykke samt bemærkning om 

forurening. I tabel 2 ses både det latinske og danske navn. Prøverne er beskrevet i X-nr. 

rækkefølge – ikke i forhold til dateringen. 

 

 

https://www.kulturarv.dk/publicffdata/documentation/file/doc/224566/public
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x106 

Prøven består af ca. 500 forholdsvis små stykker trækul, altovervejende stængler fra 

Calluna. 10x5x5 mm. Meget beskidt prøve med vivianit afsat i én af stænglerne. Flere 

stykker er med okkerudfældning. Vivianit tyder på fosforudfældning og kan skyldes 

påvirkning fra knoglefragmenter. 

Brændt knogle, 1 stk. 

Calluna, 23 stk. (Altovervejende!) 

Cf. Vaccinium uliginosum, 2 stk. 

Fraxinus, 2 stk. 

Indet, løvtræ, 1 stk. (Stykkerne fremstår fyldt med okker) 

Salix, 2 stk. (Begge stykker er fra kvist med en lille diameter) 

 

x113 

Prøven består af ca. 750 forholdsvis små stykker – dog med enkelte lidt større stykker 

trækul. Forholdsvis få stængler af Calluna. 17x10x6 mm. En del moderne rodfragmenter. 

Meget trækulsfnuller. 

Alnus, 1 stk. 

Betula, 1 stk. 

Cf. Calluna, 2 stk. 

Populus, 1 stk. 

Quercus, 21 stk. (14 stk. er fra større stykker, 2 stk. er fra en kvist) 

Salix, 4 stk. (Alle er fra grene med en mindre diameter) 

 

x138 

Prøven består af ca. 2000 forholdsvis små og meget små stykker trækul. 19x9x6 mm. Ret 

beskidt. Megen fnuller. 

Alnus, 18 stk. 

Betula, 1 stk. 

Cf. Calluna, 1 stk. (Få stængler i prøven) 

Corylus, 1 stk. (Fra gren med en lille diameter) 

Quercus, 9 stk. (5 stk. er fra en stamme) 

 

x141 

Prøven består af ét større stykke 25x22x6 mm trækul og ca. 400 overvejende små 

trækulsstykker 12x7x3 mm. Enkelte stængeldele. Spor efter insektgnav. Få friske brud. 

Cf. Calluna, 1 stk. 

Populus, 28 stk. 

Quercus, 1 stk. (Fra gren med en lille diameter) 

 

x143 

Prøven består af ca. 750 overvejende små stykker trækul samt flere forkullede kornkerner. 

25x20x10 mm. En del moderne rodfnuller. Ikke spor efter Calluna. 

Betula, 1 stk. 

Quercus, 29 stk. (Mindst 7 stk. fra en stamme) 
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x158 

Prøven består af ca. 250 overvejende små stykker trækul samt flere forkullede kornkerner. 

10x7x5 mm. Ret beskidt overflader, flere recente brud. Moderne rodfnuller, 

okkerudfældning i flere stykker. 

Alnus, 29 stk. (Heraf 1 stk. er fra en kvist) 

Betula, 1 skt. 

 

x219 

Prøven består af ca. 250 overvejende små stykker trækul, desuden forkullede kornkerner. 

9x6x5 mm. Ret beskidt overflade, enkelte recente brud. 

Alnus, 11 stk. 

Betula, 2 stk. 

Fraxinus, 3 stk. 

Pomoideae, 1 stk. (Kvist, 8 årringe, 4 mm) 

Quercus, 13 stk. (Enkelte er med mindre årringe – kvist?) 

 

x286 

Prøven består af ca. 2000 altovervejende små stykker trækul, desuden forkullede 

kornkerner. 14x6x6 mm. En del moderne rodfragmenter. 

Quercus, 28 stk. (Overvejende fra stamme/gren med større diameter) 

Salix, 2 stk. (Anslået Ø 11 mm, med bark) 

 

x287 

Prøven består af ca. 1500 altovervejende små stykker trækul, desuden forkullede korn og 

ukrudtsfrø. 15x11x4 mm. Ganske fragmenteret. 

Quercus, 30 stk. (Både fra stamme/gren med stor og lille diameter til stede – 

altovervejende) 

 

x306 

Prøven består af ca. 1000 altovervejende små stykker trækul. 17x22x16 mm. Ganske 

fragmenteret og en del moderne rødder. 

Alnus, 23 stk. (Et stykke med centrum er bevaret, bark viser afskæring sidst i vækst.) 

Calluna, 1 stk. 

Fraxinus, 3 stk. 

Salix, 3 stk. 

 

x310 

Prøven består af ca. 1000 stykker trækul, heraf flere af pæn størrelse. 14x19x22 mm. 

Ganske beskidt. 

Alnus, 20 stk. (Ét stk. er med centrum bevaret) 

Betula, 8 stk. 

Quercus, 2 stk. (Sandsynligvis stammetræ) 

 

x317 
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Prøven består af flere end 200 mindre stykker trækul. En del med recente brud. 9x11x3 

mm. Ganske beskidt overflade og med udfældninger. 

Salix, 29 stk. 

Betula, 1 stk. 

 

x318 

Prøven består af ca. 500 mindre stykker, en del recente brud. Flere kornkerner og strådele. 

12x17x16 mm. Ganske beskidt overflade og med udfældninger. 

Quercus, 30 stk. 

 

x322 

Prøven består af ca. 2000 altovervejende mindre stykker. 30x10x6 mm. Lettere beskidt, 

moderne rødder samt fnuller. 

Quercus, 29 stk. (Altovervejende og altovervejende fra stammer/grene af større dimension) 

Betula, 1 stk. 

 

x370 

Prøven består af ca. 1000, flere større stykker trækul og flere stængelfragmenter. 30x30x25 

mm. En del recente brud og en meget ren prøve. 

Prunus, 4 stk. 

Quercus, 24 stk. (Altovervejende) 

Salix, 1 stk. 

 

x395 

Prøven består af ca. 1000 stykker trækulsfragmenter. 22x11x7 mm. Forholdsvis beskidt. 

Alnus, 27 stk. 

Betula, 1 stk. 

Quercus, 2 stk. 

 

x396 

Prøven består af ca. 1000 stykker trækul enkelte større stykker. 14x12x22 mm. Forholdsvis 

beskidt. 

Alnus, 25 stk. (Et stk. er med insektgnav, et stk. er med bevaret centrum) 

Betula, 2 stk. 

Quercus, 3 stk. 

 

x402 

Prøven består af ca. 1000 trækulsstykker. Altovervejende hvad der ligner fragmenter af 

Calluna. Stort set ikke ret meget egentlig trækul. Flere kornkerner. 10x7x5 mm. Forholdsvis 

beskidt. 

Alnus, 4 stk. (Ét stk. er fra en kvist med bark) 

Calluna, 20 stk. (Altovervejende) 

Quercus, 2 stk. 

Salix, 4 stk. (To stk. er med bark (samme?)) 
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x438 

Prøven består af ca. 1000 trækulsstykker, nogle formodet Calluna. 10x7x5. Forholdsvis 

beskidt, også stykker med okker. 

Alnus, 1 stk. 

Calluna, 2 stk. 

Quercus, 18 stk. 

Salix, 9 stk. 

 

x439 

Prøven består af ca. 1000 ganske små trækulsstykker. Vanskeligt at finde egentlig trækul. 

17x10x6 mm. Meget beskidt, moderne roddele og fnuller. 

Alnus, 8 stk. (1 stykke er med bark – sent i vækst) 

Calluna, 2 stk. (Altovervejende) 

Quercus, 18 stk. 

Salix, 1 stk. 

 

x440 

Prøven består af ca. 1000 stykker trækul, heraf flere meget store, dog hovedsageligt små 

stykker. 28x10x5 mm. Ganske beskidt, moderne roddele. 

Alnus, 10 stk. 

Betula, 6 stk. 

Prunus, 5 stk. 

Quercus, 8 stk. 

Rhamnus, 1 stk. 

 

x444A 

Prøven består af ca. 1000 stykker. Altovervejende Calluna. Vanskeligt at finde egentlige 

trækulsstykker. Desuden lidt hvidbrændt knogle. 5x10x5 mm. Beskidt overflade, moderne 

ukrudtsfrø, 

Alnus, 6 stk. 

Calluna, 21 stk. (Altovervejende) 

Salix, 3 stk. 

 

x447 

Prøven er mindre i omfang – men meget lig X444A. 1 enkelt korn (Hordeum), dog ingen 

knogle. Ø 6x18 mm (Calluna). Flere med beskidt overflade, en del moderne rødder. 

Calluna, 5 stk. (Altovervejende) 

Corylus, 1 stk. 

Quercus, 7 stk. 

Salix, 17 stk. 

 

x448A 

Prøven består af ca. 1000, ganske fragmenterede trækulsstykker. Altovervejende Calluna. 

Enkelte forkullede kornkerner (Hordeum). 5x5x5x mm – hovedsageligt. Let beskidt med 

rodfragmenter. 
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Alnus, 7 stk. 

Calluna, 7 stk. (Altovervejende) 

Quercus, 3 stk. 

Salix, 13 stk. 

 

x457A 

Prøven består af ca. 1000 trækulsstykker, en del af pæn størrelse. Enkelte forkullede korn. 

15x10x8 mm. Lidt moderne rodfragmenter. 

Alnus, 4 stk. 

Quercus, 24 stk. (Altovervejende) 

Salix, 2 stk. 

 

x461A 

Prøven består af ca. 1000 ganske fragmenterede trækulsstykker. Enkelte forkullede korn. 

5x5x5 mm – hovedsageligt. 

Alnus, 11 stk. 

Betula, 1 stk. 

Calluna, 4 stk. (Altovervejende) 

Indet – løvtræ, 1 stk. 

Quercus, 7 stk. 

Salix, 6 stk. 

 

x463A, A 

Prøven består af ca. 1000 og med flere store trækulsstykker. Adskillige Callunastykker. 

25x20x26 mm. Mange rodfragmenter. 

Alnus, 23 stk. 

Calluna, 4 stk. 

Populus, 2 stk. 

Salix, 1 stk. 

 

x519A 

Prøven består altovervejende af Calluna. Forkullet korn (Hordeum). 7x5x5 mm. Mange 

moderne rodfragmenter. 

Alnus, 5 stk. 

Betula, 3 stk. 

Calluna, 2 stk. (Altovervejende) 

Indet, løvtræ, 1 stk. 

Quercus, 14 stk. (Heriblandt én pind med insektgnav) 

Salix, 5 stk. 

 

 

Trækullet fremstår alt overvejende velbevaret, men der ses dog også fragmenter 

indeholdende udfældning af okker og lidt dårligere bevaring. Umiddelbart synes 

trækulsstykkerne i prøverne fortrinsvis at være skarpt kantede, og der er ikke tydelige spor 

efter slid og erosion.  
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Datering Kontekst 

A108 X113 1 1 - 2 - - - - - 1 - 21 - 4 ÆJ Grube 

A124 X138 18 1 - 1 - 1 - - - - - 9 - - ÆJ Grube 

A126 X141 - - - 1 - - - - - 28 - 1 - - ÆJ Ovnanlæg 

A128 X143 - 1 - - - - - - - - - 29 - - ÆJ Stolpehul 

A130 X158 29 1 - - - - - - - - - - - - Neo Stolpe 

A159 X219 11 2 - - - - 3 - 1 - - 13 - - BZ Grube 

A209 X286 - - - - - - - - - - - 28 - 2 YJA Jern 

A215 X310 20 8 - - - - - - - - - 2 - - YJA Jern 

A220 X317 - 1 - - - - - - - - - - - 29 ÆJ Grøftanlæg 

A240 X287 - - - - - - - - - - - 30 - - YJA Jern 

A249 X318 - - - - - - - - - - - 30 - - YJA Jern 

A261 X322 - 1 - - - - - - - - - 29 - - ÆJ Brandgrav 

A268 X370 - - - - - - - - - - 5 24 - 1 YJA Jern 

A271 X395 27 1 - - - - - - - - - 2 - - YJA Stolpehul 

A272 X396 25 2 - - - - - - - - - 3 - - YJA Stolpehul 

A274 X402 4 - 20 - - - - - - - - 2 - 4 YJA Grubehus 

A288 X448 7 - 7 - - - - - - - - 3 - 13 YJA Grube 

A290 X438 1 - 2 - - - - - - - - 18 - 9 YJA Grube 

A291 X439 8 - 3 - - - - - - - - 18 - 1 YJA Grube 

A292 X440 10 6 - - - - - - - - 5 8 1 - YJA Grube 

A296 X444 6 - 21 - - - - - - - - - - 3 YJA Grube 

A298 X447 - - 5 - - 1 - - - - - 7 - 17 YJA Grube 

A308 X457 4 - - - - - - - - - - 24 - 2 YJA Grube 

A351 X519 5 3 2 - - - - 1 - - - 14 - 5 YJA Grube 

  X106 - - 23 - 2 - 2 1 - - - - - 2     

  X306 22 1 1 - - - 3 - - - - - - 3     

  X461 11 1 4 - - - - 1 - - - 7 - 6     

  X463 23 - 4 - - - - - - 2 - - - 1     

Tabel 1. Oversigt over alle prøver, sorteret efter x-nr. Anlæg, som er dateret, er angivet med Neo, Bz, ÆJ og YJA. 

Fire anlæg er ikke dateret. Orange markerer den dominerende art i prøven jf. prøvebeskrivelsen. 

 

Det er ikke muligt at vurdere trædel for flertallet af trækulsstykker; nogle få stykker kan evt. 

være fragmenter af yngre grenved, men der er ikke bevaret barklag, og det kan derfor ikke 

siges med sikkerhed. Dog ses for Quercus vedkommende, at der i flere tilfælde er tale om 
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træ af større diameter – og for de fleste andre træsorter er der tale om mindre eller meget 

mindre diametre. 

Der er analyseret i alt 840 stykker trækul. I tabel 1 ses fordelingen af alle trækulsstykkerne i 

alle perioder og i tabel 2 ses en oversigt med de danske betegnelser for de enkelte træsorter. 

I tabel 3 er trækulsstykkerne sorteret efter antal og i tabel 4 og 5 fremgår henholdsvis 

fordelingen indenfor ældre og yngre jernalder. 

I forbindelse med analysen er der to bestemmelser, som har fået en ekstra bemærkning med. 

Det drejer sig om Corylus, som – når der er identificeret et par stykker – forholdsvist nemt 

kan bestemmes. Det samme gælder for Quercus, hvor det ringporede tværsnit er ganske 

letgenkendeligt – især når der efter et antal bestemmelser ikke findes andre spredtporede 

vedarter som f.eks. Fraxinus eller Ulmus. I tabel 1 er den dominerende vedart markeret med 

orange, for at angive, at arten efter al sandsynlighed helt dominerer i den enkelte prøve. 

Herved er det tydeligt at især Quercus, Alnus og Calluna har været udnyttet og dominerer i 

samtlige undersøgte perioder. 

I øvrigt er det interessant, at Fraxinus, som forekommer med otte stykker fordelt på tre 

prøver, er dateret for den ene prøves vedkommende til BZ – de øvrige er ikke dateret. Fra 

andre lokaliteter ses en overgang fra ask til eg i skiftet mellem BZ og ÆJ. I alt er der ni prøver, 

som er domineret af Calluna og fire af Quercus. 
 

Træ og busk   Forekomster 

Alnus El 18 

Betula Birk 14 

Corylus Hassel 2 

Fraxinus Ask 3 

Pomoideae Kernefrugtfamilien 3 

Populus Poppel 2 

Prunus Stenfrugtfamilien 2 

Quercus Eg 22 

Rhamnus Vrietorn 1 

Salix Pil 16 

Hede-typer     

Calluna Hedelyng 10 

cf Calluna Mulig hedelyng 3 

Cf Vaccinium uliginosum Mosebølle 1 

Tabel 2. Oversigt over antallet af prøver hvori de enkelte vedarter optræder. Quercus med 22, Alnus 

med 18 og Salix dominerer, medens Calluna optræder i 10 – evt. 13 – prøver. 

 

I tabel 2 fremgår det klart, at Betula med 14, Salix med 16, Alnus med 18 og Quercus med 22 

er dominerende i det samlede fundbillede. Rhamnus er sjældent forekommende i prøver, så 

det er interessant at den ses i området. Cf Vaccinium uliginosum er ligeledes ret sjældent 

forekommende, men passer fint ind i et miljø med hede og små vådområder. 
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Figur 2. Fordelingen af antal arter i prøverne viser en pæn fordeling med syv prøver med tre arter som den 

hyppigste forekommende. I to tilfælde er der udelukkende fundet samme art – og i tre tilfælde seks forskellige 

arter. 

 

Fordelingen af antal arter i prøverne i figur 1 viser en klassisk fordelingsnøgle. 

 
Figur 3. Gennemsnit af antal trækulsstykker i hver forekomst.  
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Figur 4. Det samlede antal trækulsstykker for hver vedart. De tre ubestemte stykker (Indet.) er ikke medregnet, 

derfor er er 837 stykker sammenlagt. Med 322 er Quercus langt den hyppigst forekommende vedart. 

 

 

 
Figur 5. Udelukkende prøver dateret til ældre jernalder. 

 

I ældre jernalder forekommer mere Populus end i yngre jernalder – det forekommer omvendt 

med Alnus. I yngre jernalder er der tillige megen Calluna. 
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Figur 6. Udelukkende prøver dateret til yngre jernalder. 

Diskussion 
Der er nogle af træsorterne, som må betragtes som værende ”tilfældige” indslag – dog med 

det forbehold, at alt det, som findes forkullet i et arkæologisk anlæg, på den ene eller anden 

måde er et resultat af en udvælgelse; hvad enten denne har været overlagt eller mere 

tilfældig. Arter som Pomoideae, Rhamnus, og Prunus hører ind under dette – men en af 

vedarterne er så hyppig forekommende i det meste forkullede materiale på landsplan, at det 

er en overvejelse værd, hvorfor denne vedart stort set ikke forekommer på denne lokalitet. 

Det er Corylus, hassel, som normalt indgår i utrolig mange sammenhænge, ikke mindst i huse, 

hegn og almindelig dagligdagsbrug. Fraværet af Corylus kan måse indikere, at denne træsort 

ikke har vundet frem i det vestjyske miljø så forholdsvis nært havet, som det også gjaldt for 

hasselen i hassel-fyrretidens Vestjylland (Fritzbøger 1994:27). 

Fraxinus er stort set ikke til stede – men er alligevel en interessant vedart. Dels trives Fraxinus 

med rødderne i vandførende lag, dels er det et højskovstræ sammen med Quercus, som med 

322 stykker er hyppigst forekommende.  klart dominerer i fire prøver og som fortrinsvis 

udgøres af stammeved i trækulsmaterialet. Dette kunne tyde på, at de prøver, som så massivt 

er påvirket af Quercus, bortset fra jernudvindingsovnene, er fra tagbærende eller vægstolper. 

Vestjylland er hjemstedet for Quercus, med egepur og mulighed for egentlige egeskove 

(Møller 2010). 

Salix, Betula, Alnus og til dels Populus kan – som Fraxinus – klare at stå med rødderne i våde 

omgivelser. De kan f.eks. sagtens stå langs et vandløb eller ved kanten af en mose eller sø. 

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 - så trækullet ikke afspejler arternes naturlige forhold i landskabet, men i høj grad 

afspejler et kulturelt fundbillede af indsamlingsstrategier, hvor mange arter blev udnyttet og 

nogle foretrukket frem for andre. 

Anlæg 
Der er flere forskellige anlægstyper hvorfra trækul er udtaget, se i tabel 1. Der er en 

anlægstype, som påkalder sig særlig interesse, nemlig jernudvindingsanlæggene, se figur 7.  

x310 adskiller sig fra de øvrige ved at indeholde et lavt antal af Quercus (to stk.) mod til 

gengældt at indeholde en pæn mængde Alnus samt lidt Betula. I gennemsnit indeholder 
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hvert anlæg 22,8 stk. Quercus, så et antal på to må siges at være ganske anderledes. 

Jernudvindingsaktivitet forbindes som regel med anvendelsen af Quercus, således som det 

er påvist ved tidligere undersøgelser i det sydvestjyske område (Mikkelsen og Nørbach 2003). 

Trækul fra jernudvindingsovne tolkes overordnet som brændsel. Forekomsten af 

altovervejende eg kan indikere, at der er tale om selektion. Eg har gode brændekvaliteter. 

Det har tæt, hårdt ved og høj brændværdi og er særligt egnet til høj varme og/eller langvarig 

ild, som der kræves ved jernudvinding (Brøndegaard 1978:250; Fægri 1958:119-120; Høeg 

1974:185; Mytting 2011). Det er meget muligt, at egetræet netop har været udvalgt på grund 

af sine egenskaber. 

 

 
Figur 7. Trækul fra jernudvindingsanlæg 

 

Øvrige undersøgte anlæg er f.eks. fra flere store gruber eller et grubekompleks, hvorfra der 

ses et meget sammenblandet materiale (se figur 8). 
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Figur 8. Trækul fra store gruber/et grubekompleks. 

De identificerede træsorter 
Blandt de identificerede træsorter er der ikke de store overraskelser – og så alligevel. Der er 

en massiv overvægt af Quercus, et fåtal af en række typer samt ganske mange Alnus. I Figur 

4 og 5 fremgår det klart, at Calluna er dominerende i yngre jernalder. De er stort set alle 

fundet i en stor grube – om deponeringssituationen afspejler en enkelt begivenhed eller flere 

følgende, kan ikke afgøres. 

Men under alle omstændigheder er det værd at bemærke den fordelingsmæssige forekomst 

af Calluna i hhv. ældre og yngre jernalder. Hvis det tages som et udtryk for hvordan 

forekomsten har været i lokalområdet, så kunne det tyde på at lyngheden – eller i det 

mindste lynganvendelsen – er øget fra ældre til yngre jernalder. 
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Appendix 

Vedarter i prøverne 
Der er fundet trækul fra ni løvtræsarter og to arter af dværgbuske i denne undersøgelse fra 

Nørby. 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 
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, 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.  

 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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Dværgbuske 
Calluna vulgaris 

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. 

 
Vaccinium uliginosum Linné 

Vaccinium uliginosum Linné, mosebølle, vokser ved tørve- og hedemoser og fugtige 

klitlavninger. Mosebølle er en 10-80 cm høj løvfældende busk, der blomstrer i 

forsommeren. Mosebølle danner bær, der har været ildsamlet og udnytte til saft, medicin 

og farvning. 
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