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Indledning
Arkæologer ved Skanderborg Museum afdækkede i 2016 bebyggelsesspor fra sen førromersk
jernalder, ældre romersk jernalder, yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder ved
Firgårde (Firgårde IV, etape II, del 3). En af de fundne anlæg, A6193, indeholdt meget trækul
og tolkes som en jernudvindingsovn eller slaggegrube. Anlægget forventes at datere til ældre
eller yngre romersk jernalder pga. anlæggets placering lige udenfor et hegn til en yngre
romersk jernaldergård og tilstedeværelsen af ældre romersk jernalderanlæg i området (se
figur 1). Denne rapport præsenterer resultater af analyse af en trækulsprøve fra dette anlæg
(A6193, lag 2, prøve X776). Formålet med trækulsanalysen har været at identificere
trækulstykkernes art og give en fortolkning af resultaterne.

Figur 1. SBM 1383, Firgårde IV, etape II, del 3, anlæg A6193 (Figur: M. Schifter Bagge, Museum Skanderborg).

Metode
Jordprøverne fra Firgårde IV, etape II, del 3 blev floteret på Moesgaard Museum og er
bagefter kursorisk gennemset (Andreasen 2017). Der er udvalgt 30 trækulstykker fra prøven
til vedanalyse. For at kunne foretage en så repræsentativ udtagning som muligt er prøven
gennemset og der er udvalgt trækulstykker af forskellig størrelse.
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I forbindelse med vedanalysen blev stykkerne 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.
Som led i undersøgelsen er stykkernes placering i det enkelte træ vurderet ud fra
årringenes krumning og årringsbredde (f.eks. kvist, yngre gren eller ældre stamme).
Bedømmelsen er subjektiv. Fragmenter fra ældre grene eller yngre stammer kan for
eksempel være indre dele af ældre stammer.

Resultater
Prøve 776 indeholdt flere tusinder stykker trækul, med en max. størrelse af 5 cm. Trækullet
var godt bevaret. Alle 30 analyserede fragmenter blev bestemt som eg, Quercus sp. (brede
stråler er set i en del af stykkerne). Eg dominerer prøven, og det kan meget vel være, at
prøven i det hele taget kun indeholder eg. Af tabel 1 fremgår, om trækulsstykkerne
repræsenterer fragmenter af stamme, grene eller kviste. De store analyserede fragmenter
var af stammetræ med smalle årringe. De mindre fragmenter var fra ældre gren eller yngre
stammer. En del af de små fragmenter havde brede årringe, som i tilfælde af eg angiver
relativ gode vækstbetingelser og giver et hårdt ved. Flere fragmenter med brede årringe
udviste desuden radiale revner, som hverken forekommer i ungt eller fugtigt træ.
Tilstedeværelsen af disse radiale revner i flere fragmenter med brede årringe peger på, at
flere fragmenter muligvis kommer fra ét og det samme unge og muligt fugtige vedstykke. Det
kan være, at man har brugt både ungt træ og ældre stammetræ. Det kan også være, at
træstykkerne med en lav alder og radiale revner er det indre del af stammetræet, og at alle
trækulsfragmenter kommer fra samme stykke træ.
Tabel 1. SBM 1383, Firgårde IV, etape II, del 3, trædele. G=gren, G/YS= gren/yngre stamme, ÆG/YS=ældre

gren/yngre stamme, YS=yngre stamme, S=stamme, U= ukendt.

G
4

G/YS
4

ÆG/YS
11

YS
2

ST
6

U
3

I alt
30

Diskussion
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).
En forklaring på, at prøven alene indeholder trækul fra én art, kan være, at trækullet
repræsenterer én brugsfase. En forklaring på, at prøven kun indeholder eg, kan være, at eg
var dominant i det lokale miljø, eller selvfølgelig, at eg var foretrukket på grund af sine
egenskaber i forhold til formålet med træet og anlægget. Trækullets kontekst, som handler
om en jernvindingsovn eller slaggegrube, tyder på, at trækullet repræsenterer brænde.
Grundet veddets høje tæthed er eg meget velegnet som brænde (Risør 1966). Brug af egetræ
som brænde til jernudvinding giver derfor meget mening. Forekomsten af eg i
jernudvindingsgruben fra Firgårde svarer også meget fint med det overordnede billede for
hvilke træarter man har anvendt til jernudvinding når man ser på det danske område.

3

Tidligere har man her påvist eg på ni af de ti analyserede lokaliteter (Mikkelsen & Nørbach
2003, s. 209ff).
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