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Revling	  (Empetrum	  nigrum)	  
Lyngfamilien	  (Ericaceae)	  
	  
Kendetegn	  
En	  lav,	  stedsegrøn	  dværgbusk	  med	  tætsiddende,	  snart	  spredte	  og	  snart	  kransstillede	  ,	  nåleformede	  
blade,	  der	  på	  undersiden	  har	  en	  hvidlig	  stribe.	  Bladene	  er	  så	  stærkt	  ombøjede,	  at	  deres	  rande	  mødes	  
igen,	  så	  bladet	  har	  form	  af	  et	  smalt	  aflagt	  rør	  med	  bladundersiden	  som	  rørets	  indervæg.	  Den	  snævre	  
spalte	  ud	  til	  omverdenen	  er	  yderligere	  delvist	  tillukket	  af	  tætsiddende,	  hvide	  hår.	  Da	  
spalteåbningerne	  således	  sidder	  inde	  i	  et	  næsten	  lukket	  ”rør”,	  vil	  bladene	  og	  dermed	  hele	  planten	  
være	  godt	  beskyttet	  mod	  fordampningstab	  i	  såvel	  sommerens	  middagshede	  som	  vinterens	  barfrost.	  
Blomsten	  er	  3-‐tallig	  med	  3	  bægerblade,	  3	  kronblade	  og	  3	  støvblade	  samt	  en	  3-‐9	  rummet	  frugtknude.	  
De	  uanseelige,	  røde	  blomster	  sidder	  på	  ganske	  korte	  dværgskud	  i	  langskuddenes	  bladhjørner	  og	  
udfoldes	  meget	  tidligt	  om	  foråret	  (slutningen	  af	  marts).	  Blomsterne	  er	  stort	  set	  altid	  énkønnede	  og	  
de	  to	  køn	  er	  fordelt	  på	  forskellige	  planter	  (tvebo).	  De	  sorte	  og	  blanke,	  saftige,	  men	  fade	  og	  smagløse,	  
bærlignende	  stenfrugter	  indeholder	  6-‐9	  ru,	  hårde	  frø.	  Frugterne	  fortæres	  af	  fugle	  og	  pattedyr,	  f.eks.	  
ræve,	  og	  frøene	  spredes	  ved	  ufordøjet	  at	  passere	  gennem	  dyrenes	  tarmkanal,	  beskyttet	  af	  ”stenen”.	  
Det	  kan	  være	  en	  fæl	  oplevelse	  at	  komme	  i	  skudlinjen	  fra	  en	  flok	  lettende	  stære,	  som	  har	  forspist	  sig	  i	  
efterårets	  gudsvelsignelse	  af	  revling.	  
Revling	  vokser	  langs	  jorden	  med	  nogle	  lange	  rodslående	  grene,	  der	  har	  sit	  udgangspunkt	  fra	  en	  
kraftig	  pælerod	  i	  centrum.	  Hvis	  planten	  vokser	  frit,	  uden	  påvirkning	  fra	  andre	  planter,	  bliver	  den	  helt	  
cirkelformet	  set	  oppefra.	  Ældre	  planter	  kan	  vokse	  fuldstændig	  sammen,	  som	  et	  tykt	  tæppe.	  	  
Det	  latinske	  artsnavn,	  nigrum,	  betyder	  ”sort”	  og	  de	  blåsorte	  ”bær”	  kaldes	  derfor	  også	  
sortbær.	  

	  
Forveksling	  
Revling	  kan	  ikke	  forveksles	  med	  andre	  danske	  plantearter.	  I	  det	  øvrige	  Norden	  findes	  en	  nærtstående	  
art,	  fjeld-‐revling	  (Empetrum	  hermaphroditum),	  som	  ligner	  vores	  revling	  til	  forveksling.	  Den	  har	  altid	  
tvekønnede	  blomster.	  

	  
Biologi	  og	  levested	  
Revling	  er	  en	  meget	  nøjsom	  og	  hårdfør	  plante,	  der	  hører	  hjemme	  på	  sur	  og	  næringsfattig	  bund.	  Den	  
er	  også	  tolerant	  over	  for	  salt	  og	  vind.	  Arten	  er	  således	  en	  af	  klithedens	  karakterplanter.	  Den	  findes	  
såvel	  på	  let	  fugtig	  som	  på	  meget	  tør	  bund.	  Den	  dominerer	  især	  i	  de	  sene	  successionsstadier,	  når	  
heden	  er	  blevet	  gammel.	  	  
På	  den	  tørre	  klithede	  vil	  vegetationsudviklingen	  ofte	  gå	  mod	  et	  revlingdomineret	  stadium,	  som	  er	  
temmelig	  stabilt,	  hvis	  forstyrrelser	  i	  form	  af	  vindbrud,	  færdsel	  eller	  brand	  ikke	  finder	  sted.	  Her	  må	  de	  
andre	  planter	  indrette	  sig	  efter	  revlingen.	  	  
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Revling	  (INN)	   Revling	  i	  blomst	  	  (INN)	  

	  
Frøene	  fra	  revling	  er	  langt	  større	  og	  færre	  end	  hedelyngens.	  Den	  spredes	  derfor	  ikke	  så	  let,	  men	  
formerer	  sig	  overvejende	  vegetativt	  med	  lange	  rodslående	  skud.	  Efter	  en	  årrække	  kan	  den	  danne	  et	  
tykt	  tæppe,	  som	  ikke	  tillader	  andre	  planter	  leverum	  og	  da	  den	  ikke	  som	  hedelyng	  har	  en	  maksimal	  
alder	  (20	  år)	  kan	  den	  dominerer	  i	  årtier.	  
De	  fleste	  af	  hedens	  planter	  er	  tilpasset	  brand,	  og	  skyder	  villigt	  igen	  fra	  rødder	  og	  "stubbe".	  Enkelte	  
arter,	  f.eks.	  revling,	  slås	  dog	  oftest	  helt	  ud	  og	  er	  henvist	  til	  at	  genindvandre	  ved	  frøspredning.	  Det	  gør	  
det	  ikke	  bedre	  for	  revlingen,	  at	  frøene	  ikke	  overlever	  en	  afbrænding,	  medens	  hedelyngens	  frø	  spirer	  
livligt	  allerede	  første	  år	  efter	  en	  afbrænding.	  	  
Afbrændt	  hede	  er	  midlertidigt	  uden	  værdi	  for	  den	  del	  af	  klithedens	  dyreliv,	  som	  er	  knyttet	  til	  de	  mere	  
modne	  vegetationsstadier.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  afbrændingerne	  foretages	  som	  pletafbrænding,	  
som	  gennemføres	  ved	  årlig	  afbrænding	  af	  5	  -‐	  10	  %	  af	  hver	  enkelt	  hede	  i	  pletter	  og	  striber,	  således	  at	  
størstedelen	  af	  arealet	  undergår	  pleje	  i	  en	  10-‐20	  årig	  cyklus.	  Metoden	  kan	  fastholde	  og	  ikke	  mindst	  
genskabe	  mosaikagtige	  og	  varierede	  klitheder	  med	  bl.a.	  hedelyng	  i	  alle	  livsfaser.	  Ved	  pletbrænding	  
sikres	  der,	  modsat	  ved	  afbrænding	  af	  store	  hedeflader	  på	  én	  gang,	  rigeligt	  med	  områder,	  hvor	  hedens	  
dyr	  og	  planter	  kan	  overleve	  uforstyrret.	  Samtidig	  bliver	  der	  kun	  ganske	  korte	  spredningsveje	  for	  
nykolonisering	  af	  de	  brændte	  pletter.	  Der	  vil	  desuden	  efterhånden	  opstå	  en	  udtalt	  randeffekt	  med	  
hyppig	  vekslen	  mellem	  højere,	  beskyttende	  vegetation	  og	  åbne,	  solrige	  pladser.	  	  
Andre	  arter	  profiterer	  derimod	  af	  de	  nybrændte	  områder.	  Det	  kan	  særligt	  nævnes,	  at	  kronvildtet	  
udviser	  stor	  forkærlighed	  for	  de	  nye,	  mere	  næringsrige	  skud	  af	  hedelyng,	  som	  fremkommer	  efter	  en	  
brand.	  Revling	  ædes	  hverken	  af	  vildt	  eller	  husdyr,	  men	  er	  meget	  følsom	  over	  for	  dyrenes	  trafik	  og	  
færdsel	  i	  det	  hele	  taget.	  Frost	  og	  tørke	  kan	  også	  få	  revling	  til	  at	  dø	  ud	  på	  større	  arealer.	  
	  
En	  tæt	  pels	  af	  revling	  er	  tegn	  på,	  at	  klitheden	  har	  ligget	  uforstyrret	  i	  længere	  tid.	  
	  
Nationalpark	  Thy	  
Da	  revling	  er	  en	  stedsegrøn	  dværgbusk,	  kan	  den	  findes	  året	  rundt	  i	  nationalparken.	  Blomstring	  
marts-‐maj.	  	  
	  
Jan	   Feb	   Mar	   Apr	   Maj	   Jun	   Jul	   Aug	   Sep	   Okt	   Nov	   Dec	  

	  
Revling	  er	  udbredt	  overalt	  på	  klithederne	  og	  i	  plantagerne:	  
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Lyngby	  Hede	  nord	  for	  Lodbjerg	  Fyr.	  P-‐plads	  ved	  fyret.	  (GPS	  56.823332,	  8.263837)	  
Klithederne	  omkring	  Stenbjerg	  Landingsplads.	  P-‐plads	  ved	  informationscenteret.	  (GPS	  56.823332,	  
8.263837)	  
Vangså	  Klithede.	  P-‐plads	  ved	  Kystvejen.	  (GPS	  56.823332,	  8.263837)	  
	  
Revling	  og	  mennesket	  
Revling	  er	  måske	  den	  plante,	  som	  næst	  efter	  hedelyngen	  blev	  mest	  udnyttet	  af	  hedebonden.	  Som	  
kosttilskud,	  meget	  holdbare	  riskoste,	  skrubber	  –	  bl.a.	  til	  at	  gøre	  fisk	  rene	  med,	  når	  hoved	  og	  indvolde	  
var	  fjernet,	  lange	  ranker	  og	  rødder	  blev	  snoet	  til	  holdbare	  reb,	  farvning	  af	  uld	  m.m.	  	  
	  
Sidst,	  men	  ikke	  mindst,	  bruger	  man	  i	  dag	  sortbær	  til	  en	  dybrød	  velsmagende	  kryddersnaps.	  Men	  man	  
skal	  passe	  på	  ved	  fremstillingen.	  ”A	  swotbærmand”	  kaldes	  en	  lille	  sorte	  tæge,	  som	  lever	  i	  revling.	  Har	  
man	  plukket	  revling	  til	  snaps,	  skal	  man	  skylle	  dem	  godt	  og	  brede	  frugterne	  ud	  på	  en	  bakke	  og	  lade	  
dem	  ligge	  i	  et	  døgns	  tid	  og	  dermed	  sikre	  sig,	  at	  der	  ikke	  findes	  tæger,	  som	  vil	  kunne	  ødelægge	  
urtesnapsen	  med	  en	  meget	  bitter	  smag.	  
	  
I	  Thy	  er	  revling	  kun	  sjældent	  blevet	  plukket	  og	  brugt	  i	  husholdningen,	  hvor	  man	  foretrak	  
mosebøllebær	  (i	  Thy	  kaldet	  blåbær)	  og	  tranebær,	  som	  der	  var	  rigeligt	  af.	  Det	  skete	  dog,	  at	  man	  
blandede	  sortbær	  med	  blåbær	  til	  grød,	  saft	  eller	  syltetøj.	  Revlinggrød	  regnede	  man	  for	  en	  
fattigmandsret,	  som	  ikke	  blev	  spist	  i	  gårdmandshjem.	  
	  
Der	  skete	  en	  helt	  anden	  udnyttelse,	  når	  det	  gælder	  koste	  og	  børster:	  
1”Flere	  kan	  berette	  om,	  at	  deres	  mor	  har	  lavet	  sine	  egne	  skrubber	  til	  gryder	  og	  til	  kar,	  samt	  til	  at	  gøre	  
fisk	  rene	  med.	  Til	  fejning	  i	  stald	  og	  lade	  brugte	  man	  almindeligvis	  koste	  lavet	  af	  revlingelyng.	  
Efterhånden	  blev	  den	  slags	  husflid	  mere	  sjældent,	  og	  man	  gik	  over	  til	  fabriksfremstillede	  børster	  og	  
koste.	  Under	  2.	  verdenskrig	  genoptog	  man	  imidlertid	  traditionen	  med	  at	  binde	  koste	  af	  lyng,	  da	  det	  
blev	  svært	  at	  skaffe	  svinebørster	  til	  kostene.	  Der	  blev	  organiseret	  indsamling	  af	  revlingelyng	  flere	  
steder	  i	  klitegnene,	  og	  der	  dannedes	  arbejdshold,	  som	  leverede	  til	  f.eks.	  den	  lokale	  købmand,	  som	  
tog	  sig	  af	  den	  videre	  levering	  til	  fabrikker.	  Revlingelyngen,	  som	  blev	  plukket	  hen	  på	  somme-‐	  ren,	  
skulle	  befries	  for	  kviste	  og	  blade,	  og	  blev	  så	  bundtet	  i	  såkaldte	  dågger	  (dukker),	  som	  blev	  leveret	  til	  
købmanden,	  som	  der	  afregnedes	  med.	  I	  Lyngby	  brugte	  man	  et	  redskab	  til	  at	  fjerne	  kviste	  og	  blade	  
med,	  et	  såkaldt	  brummebrædt.	  Et	  stativ	  på	  ben,	  hvor	  man	  brummer	  lyngen,	  dvs.	  gnider	  den	  mellem	  
to	  brædder.	  Går	  man	  længere	  tilbage,	  fortælles	  det,	  at	  man	  i	  Thy	  bandt	  simer	  af	  revlingelyng,	  som	  er	  
lange,	  tynde	  håndsnoede	  reb.	  Disse	  simer	  blev	  bl.a.	  brugt	  til	  at	  binde	  med,	  når	  stråtaget	  blev	  lagt,	  i	  
lighed	  med	  andre	  steder,	  hvor	  man	  brugte	  halmsimer	  til	  det	  samme.	  Reb	  fremstillet	  af	  revlingelyng	  
kunne	  sælges	  på	  det	  lokale	  marked.	  I	  Thisted	  kostede	  3	  favne	  revlingereb	  ca.	  3-‐4	  skilling	  i	  1871.”	  	  
	  
	  
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Udnyttelsen af klithederne i Thy, udarbejdet for Museet for Thy og Vester Hanherred, Thisted, af Cand. Mag. Mie Buus	  
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NATIONALPARKEN 

Der er byggen der bøjer nakken 
og danner en langsom bølge 
hen over marken ved klittens fod 
der er revlingens millioner af sorte kloder                                                                                                
der er gederams med de ukuelige blomster                                                                                            
der er det grønne græs                                                                                                                                      
der giver rumlen i køernes maver                                                                                                                         
og så er der 
det mest danske som tænkes kan:                                                                                                          
Lærken                                                                                                                                                             
der synger i det saltduftende                                                                                                                            
himmelrum over klitheden.                                                                                                                               
Men se så også: 
En mangfoldighed af søer                                                                                                                                        
der blåt                                                                                                                                                     
spejler den evighed 
ingen kan gribe med hænderne.  

2. vers af Knud Sørensens digt ved indvielsen af Nationalpark Thy - 22. august 2008. 

 

 
 

 
 

 

 
 
	  
	  


