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Indledning 

I 2013 blev der udgravet et areal af 2800 m2 på lokalitet Bendixminde, delområde 4, af 

Moesgaard Museum.1 Der er fundet bl.a. ti slaggegruber, en kogestengrube, en formodet 

brønd, en mulig keramikbrændingsovn og diverse stolpehuller. Mens den mulige brønd og 

keramikovn forventes at dateres til overgangen mellem ældre førromersk jernalder periode 

I og II, er den forventede alder af jernudvindingsgruberne, delvis pga. fund i lokalitetens 

andre delområder, yngre romersk jernalder (Iversen 2015). Fire 14C dateringer fra to 

slaggegruber dateres alle til den samme periode og bekræfter anlæggenes forventede alder. 

To dateringer fra én anden slaggegrube dateres lidt tidligere, til ca. 125-300 e.Kr. (ældre 

førromersk eller yngre romersk jernalder)2. 

Denne rapport drejer sig om trækulsanalyse af fire prøver fra fire forskellige anlæg på 

Bendixminde, delområde 4: en prøve fra en kogestensgrube (A42, X2) og tre prøver fra 

slaggegruber, som tolkes som jernudvindingsanlæg (se tabel 1 og figur 1). Gruberne var 

bevarede op til 20 cm dybde; der var ingen særlige iagttagelser. Trækulsprøverne er taget fra 

den halvdel af gruberne, der ikke blev snittet. To dateringer af kogestengruben dateres til 

den samme periode som de daterede jernudvindingsgruber, ca. ca. 250-500 e.Kr og 400-600 

e.Kr. Formålet med trækulsanalysen har været at identificere hvilke træarter der har været 

anvendt og give en tolkning af træets anvendelse. 
 

Tabel 1. FHM 5452, Bendixminde delområde 4, kontekstinformation om de fire analyserede trækulsprøver. 

A-nr. X-nr. Anlæg 

42 2 Kogestengrube 

68 15 Jernslaggegrube/jernudvindingsanlæg 

69 16 Jernslaggegrube/jernudvindingsanlæg 

74 18 Jernslaggegrube/jernudvindingsanlæg 

 

                                                           
1 Sted- og lokalitetsnr.: 15.02.10, Odder sogn, Hads herred, tidl. Århus amt. Koordinater: 
55.98690088/10.11721222. 
2 Dateringer: AMS 14C Dating Centre, Aarhus Universitet, Iversen pers. komm. 
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Figur 1. FHM 5452, Bendixminde delområde 4, oversigtsplan (Iversen 2015). Sort: jernudvingsanlæg, rød: diverse 

gruber.  

Metode 

Jordprøverne fra Bendixminde blev floteret af Moesgaard Museum. Til trækulsanalyse er der 

som udgangspunkt udvalgt 30 trækulstykker fra hver prøve. For at kunne foretage en så 

repræsentativ udtagning som muligt er alle prøver gennemset og individuelt vurderet, og der 

er udvalgt trækulstykker af forskellig størrelse. 

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 

Prøverne indeholdt få til ca. 500 stykker trækul, med en max. størrelse op til 2,5 cm (tabel 2). 

Trækullet var temmelig godt bevaret. Der er observeret okkerudfældninger i trækullet i nogle 

prøver. 
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Tabel 2. FHM 5452, Bendixminde delområde 4, prøvebeskrivelser af de fire analyserede trækulsprøver. 

A-nr. X-nr. 
Volume 

(l.) 
Prøvebeskrivelse 

42 2 7 
Ca. 500 stykker trækul (max. størrelse ca. 2 cm) og få 
stængelfragmenter 

68 15 7 
Ca. 40 stykker trækul (max. størrelse 1,25 cm) og mange 
stængelfragmenter 

69 16 6 Ca. 400 stykker trækul (max. størrelse ca. 1,75 cm) 

74 18 6 Nogle hundrede stykker trækul, max. størrelse ca. 2,5 cm 

 

I alt er der analyseret og identificeret 120 stykker trækul. Artsbestemmelser fremgår af figur 

2. Der er identificeret fem forskellige træer og/eller buske: Eg (Quercus sp., 62%), bøg (Fagus 

sp., 18%), ask (Fraxinus sp., 12%), hassel (Corylus sp., 6%) og elm (Ulmus sp., 2,5%). Et 

fragment blev bestemt som muligvis eg (0,5%). I bilag 1 findes en beskrivelse af de forskellige 

fundne arter (efter Hartvig 2015, Jørgensen et al. 2005 og Møller 2015). Af figur 3 fremgår, 

om trækulsstykkerne repræsenterer fragmenter af stamme, grene eller kviste. Bilag 2 giver 

trædelsbestemmelser pr. prøve og pr. art. 

 

 
Figur 2. FHM 5452, Bendixminde delområde 4, trækulsbestemmelser i procentdel. Sikre og ikke sikre 

bestemmelser er blevet sammenføjet pr. art: eg og muligvis eg er blevet (cf.) eg. Prøvenummer: anlæg_prøve. 

 

Prøverne X2 og X15, fra kogestengruben og en slaggegrube, indeholder kun trækul af eg. Det 

drejer sig primært om stammetræ af eg, selvom prøve X2 muligvis også indeholder en del 

træ af ældre grene eller yngre stammer. Prøverne X2 og især X15 indeholdt ikke kun trækul, 

men også ubestemte stængelfragmenter. I X15 var mængden af stængler lige så stor eller 

større end trækulsmængden. Kursorisk gennemsyn har vist, at gruberne indeholdt 

ukrudtsfrø. Tre prøver indeholdt desuden rug, mens der i en grube også er fundet hvede 

(Holm Larsen 2017). Stænglerne kan derfor muligvis repræsentere strå. 

Prøverne X16 og X18 indeholder flere vedarter. Begge prøver indeholder bøg, ask, eg og 

hassel, og X16 indeholder desuden elm. I begge prøver kommer trækullet af hassel fra grene. 

Det kan forklares ved hassels naturlige maksimale alder. Trækullet af bøg og ask er 

sandsynligvis fra stammer, herunder yngre stammer. Trækullet af eg i X16 er fra både grene 
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og stamme og i X18 fra stamme, herunder yngre stamme. Trækullet af elm i X16 er træ fra 

grene. Alt i alt viser resultaterne vedr. trædele, at man har brugt mest stammetræ (eg, bøg 

og ask), men også træ af grene (eg, hassel og elm). 

 

 
Figur 3. FHM 5452, Bendixminde delområde 4, trædele. Prøvenummer: anlæg_prøve. 

 

Diskussion 

Denne trækulsanalyse drejer sig om fire trækulsprøver fra tre slaggegruber, som formentlig 

dateres til den yngre jernalder, og en kogestengrube, som sikkert dateres til den yngre 

romersk jernalder. I de analyserede prøver er der fundet trækul af eg, bøg, ask, hassel og 

elm. De forskellige arter peger på tilstedeværelsen af en varieret løvskovvegetation, med eg, 

ask og hassel som lyskrævende træer. Ask og elm tyder muligvis på lidt mere fugtige 

omstændigheder. 

De fleste arter kan have vokset sammen in den samme vegetationstype, med hassel som 

underskov. Alternativ kan både hassel og bøg have vokset i andre vegetationstyper. Hassel 

vokser som sagt som underskov i egetræ og desuden i skovbryn eller i åbne områder. Bøg 

forekommer i skovvegetation med eller nedenunder fx. eg, men kan også udvikle sig til skov 

domineret af store bøge. Disse resulterer nemlig i mere skygge end de andre træarter kan 

tåle. 

Det kan ikke udelukkes at der også voksede også andre træarter ved Bendixminde end 

arterne, som er bestemt i denne rapport. Det kan nemlig meget vel være, at man har særligt 

valgt at bruge netop de påviste arter til jernudvindingsanlæggene og kogestengruben pga. 

veddets egenskaber. 

Pga. konteksten forventes trækullet fra gruberne at repræsentere brændsel. Stænglerne kan 

tolkes som materiale, anvendt i slaggegruben inden jernudvindingsprocessen sættes i gang 

(Mikkelsen & Nørbach 2003). Den vigtigste træart anvendt som brænde ved lokaliteten er 

eg. Eg er meget velegnet som brændsel grundet veddets høje tæthed (Risør 1966). 

Sammenligning med andre jernudvindingsovne viser desuden, at eg ofte blev brugt til denne 

formål (Mikkelsen & Nørbach 2003, s. 209). Andre vigtige arter, som er fundet som trækul i 

de her analyserede prøver, er ask og bøg. Begge disse arter har lige som eg en høj vedtæthed. 

Bøg er desuden ofte blevet brugt som brændsel og til trækulsfremstilling (Maes 2006). 

Veddet give meget varme og kun lidt røg. Også ask brænder godt med en langvarig glød, også 
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når veddet er frisk (Kalis & Tegtmeier 1999; Taylor 1981). Ligesom eg er ask og bøg også kendt 

fra andre jernudvindingsovne (Hedeager 2005: Mikkelsen & Nørbach 2003, s. 209). 

Der er fundet stammetræ, især fra yngre stammer, og en del grenetræ. Det svarer til 

resultater fra andre jernudvindingsanlæg i Danmark (Hedeager 2005). I tilfælde af især eg 

kan det analyserede trækullet dog også muligvis repræsentere ældre stammer. 

Trækullet i grube A42, fortolket til en kogestengrube, ligner meget indholdet af grube X68, 

fortolket som slaggegrube. Pga. af trækulsanalyse ville man forvente, at gruben har den 

samme funktion, og at A42 også er del af et jernudvindingsanlæg. Denne fortolkning bliver 

støttet af tilstedeværelse af stængelrester i anlægget. En endelige fortolkning skal dog 

baseres på en kombination af arkæobotaniske og andre arkæologiske resultater. 

 

Konklusion 

Denne trækulsanalyse giver oplysninger om trækul brugt som brænde i jernvindingsovne og 

en formentlig kogestengrube fra yngre romersk jernalder. Der er fundet trækul af eg, bøg og 

ask og en lidt trækul af hassel og elm. Bruget af de første tre arter giver meget mening pga. 

deres vedanatomiske egenskaber og resultaterne stemmer desuden overens med 

oplysninger om trækul fra andre jernudvindingsovne. Endelig kaster analysen nyt lys over 

fortolkningen af kogestengruben. 
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Bilag 1 

-Ask (Fraxinus excelsior) er et lystræ, som trives bedst på næringsrig, halvfugtig muldbund. 

 

-Bøg (Fagus sylvatica) er et skyggetålende træ, som vokser under rette klimabetingelser på 

meget varieret jordbund, bortset fra våd bund. Træet trives bedst på gruset, veldrænet bund, 

på næringsrig muldbund og på kalkholdig jordbund. 

 

-Eg er i Danmark repræsenteret af to arter: stilkeg (Quercus robur) og vintereg (Quercus 

petraea). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Begge arter er lyskrævende 

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

bund (Jørgensen et al. 2005). 

 

-Elm er i Danmark primært repræsenteret af to arter: skovelm (Ulmus glabra) og småbladet 

elm (U. minor). Arterne kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Kan vokse på en et bredt 

spektrum af jordbunde, men trives bedst på fugtig og næringsrig muldbund. 

 
-Hassel (Corylus avellana) trives på såvel tør som fugtig muldbund, og findes i skovbryn og 
som underskov i ege- og askeskov. 
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Bilag 2 

FHM 5452, Bendixminde delområde 4, bestemmelser af art og trædele pr. prøve. YG=yngre 

gren, ÆG=ældre gren, G=gren, ÆG/YS=ældre gren/yngre stamme, YS=yngre stamme, ÆS=ældre 

stamme, S=stamme, U=ukendt. 

 

X2          

Takson YG ÆG G ÆG/YS YS ÆS S U I alt 

Corylus sp., hassel                 0 

Fagus sp., bøg                 0 

Fraxinus sp., ask                 0 

Quercus sp., eg       4 6 1 17 2 30 

cf. Quercus sp. muligvis eg                 0 

Ulmus sp., elm                 0 

I alt 0 0 0 4 6 1 17 2 30 
          

X15          

Takson YG ÆG G ÆG/YS YS ÆS S U I alt 

Corylus sp., hassel                 0 

Fagus sp., bøg                 0 

Fraxinus sp., ask                 0 

Quercus sp., eg         5 3 15 7 30 

cf. Quercus sp. muligvis eg                 0 

Ulmus sp., elm                 0 

I alt 0 0 0 0 5 3 15 7 30 
          

X16          

Takson YG ÆG G ÆG/YS YS ÆS S U I alt 

Corylus sp., hassel 1   4           5 

Fagus sp., bøg       3 6     1 10 

Fraxinus sp., ask       1 1     4 6 

Quercus sp., eg 1   1       2 2 6 

cf. Quercus sp. muligvis eg                 0 

Ulmus sp., elm   1 1 1         3 

I alt 2 1 6 5 7 0 2 7 30 
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X18          

Takson YG ÆG G ÆG/YS YS ÆS S U I alt 

Corylus sp., hassel     1           1 

Fagus sp., bøg       3 8   1   12 

Fraxinus sp., ask         3   4 1 8 

Quercus sp., eg       3 1   4   8 

cf. Quercus sp. muligvis eg               1 1 

Ulmus sp., elm                 0 

I alt 0 0 1 6 12 0 9 2 30 
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