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ÅHM 6721, Kirketerp (FHM 4296/2271) 

Kursorisk gennemsyn af slagger tilknyttet en middelaldersmedje 

 

Af Jannie Koster Larsen, cand.mag. 

 

Indledning 
I forbindelse med en udgravning ved Kirketerp1 blev der afdækket grave, langhuse, en brønd, en mulig essegrube 

og en mulig smedje, der alle er dateret til sen vikingetid-tidlig middelalder. Udgravningen blev udført af 

Nordjyllands Historiske Museum under ledelse af museumsinspektør Lars Egholm Nielsen. Den mulige smedje, 

der kun blev delvist afdækket, var bevaret i ca. 20 cm’s dybde og med en generelt udflydende afgrænsning, mod 

især syd og vest. Fyldet fremstod homogent og uden synlig lagdeling. 

Prøveudtagning og metodiske overvejelser 
Med udgangspunkt i et ønske om at kunne udskille eventuelle brugsfaser og/eller funktionsområder blev 

smedjen udgravet i to niveauer: top (Niveau 1) og bund (Niveau 2). Anlægget blev desuden udgravet i 

kvadratmeterfelter. Fra samtlige m2-felter og niveauer blev der udtaget én jordprøve til makrofossilanalyse og 

evt. metallurgisk analyse, ligesom samtlige knytnævestore slagger og stykker af brændt ler blev indsamlet. 

 

 
Figur 1. Oversigtsplan over m2-felterne fra ÅHM 6721, Kirketerp, med angivelse af mængden af slagger i kg. 

 

Allerede inden jordprøver blev udtaget, kunne det ses med det blotte øje, at de ville have et højt indhold af 

makrofossiler, især trækul, men også uorganiske materialer: jern, slagger, smedeskæl og smedekugler. Denne 

sammenblanding af et forkullet, og dermed meget let materiale, og de uorganiske og meget tunge materialer 

                                                           
1 ÅHM 6721, Kirketerp. Mariagerfjord kommune, Hørby Sogn. Sted- og lok.nr: 120405-136, Koordinater: 
548508.0/6279656.5.  
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fordrede en tilpasset floterings- og håndteringsmetode, der blev udformet i samarbejde med Nordjyllands 

Historiske Museums floteringsansvarlige personale.  

Indledningsvist blev jordprøverne floteret på Nordjyllands Historiske Museums eget floteringsanlæg, hvorunder 

mængden af magnetisk materiale, trækul og genstande i de enkelte prøver blev estimeret og oplysninger noteret 

i et floteringsskema (Tabel 2). I floteringsskemaet angiver ”1” tilstedeværelsen af lidt og ”5” meget materiale. 

Med henblik på et morfologisk gennemsyn af slaggerne og en vurdering af materialets potentiale i en videre 

analysesammenhæng er floteringsskemaet og slaggerne blevet afleveret til Afdeling for Konservering og 

Naturvidenskab på Moesgaard Museum, hvor de blev kursorisk gennemset af undertegnede. 

 

Morfologisk gennemsyn af slaggerne 
Slaggerne i smedjen udgør i alt 372 kg og dækker et område på 15 m2 (Figur 1). Slaggerne ligger ujævnt fordelt, 

dog særlig koncentreret omkring felt 550/697, hvorfra der er fundet ikke mindre end 94 kg, svarende til 25 % af 

den samlede mængde slagge. 

Slaggematerialet fremstår på mange måder homogent i den forstand, at alle identificerbare slagger kan knyttes 

til primær jernforarbejdning, f.eks. rensning af luppen, og sekundær jernforarbejdning, f.eks. formgivning. Den 

primære jernforarbejdning er repræsenteret i form af plankonvekse slagger, hvorimod den sidstnævnte proces 

er synlig i form af de mindre, ukurante fragmenter. 

Blandt det samlede slaggemateriale er der fundet seks mulige slagger fra jernudvinding. Tolkningen som mulige 

udvindingsslagger skyldes udelukkende slaggernes særligt store størrelser (se evt. tabel 1). Men da der også kan 

dannes meget store slagger under rensningsprocessen, kan det ikke udelukkes, at slaggerne repræsenterer 

smedning.  

Essesten 
Blandt slaggematerialet er der også fundet flere stykker af rødbrændt ler. Lerfragmenterne er enten fritliggende 

eller siddende på de plankonvekse slagger (Foto 2). I samtlige tilfælde tolkes det brændte ler som fragmenter af 

essesten, der er den plade, der placeres mellem essegruben og blæsebælgen for at beskytte sidstnævnte mod 

den høje temperatur i essen. På enkelte essesten er indblæsningshullet bevaret (Foto 1A og 1B). 

Indblæsningshullerne er karakteriseret ved at have en diameter på 2-3,5 cm. Bagsiden af essestenene, 

umiddelbart under indblæsningshullet, er typisk med glasering, ligesom leret er præget af let sintring. Med 

forbehold for nedbrud af den mere letbrændte/ubrændte yderside har essestenene sandsynligvis haft en 

tykkelse på omkring 2-2,5cm. 

 

 
Foto 1A: Fragment af essesten med indblæsningshul (Ø=3,5cm). Fra m2-felt 551/696. 
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Foto 1B: Fragment af essesten med indblæsningshul: Ø=2cm. Tv. set fra ydersiden, th. set fra inderside. Fra m2-felt 550/697. 

Plankonvekse slagger 
Blandt slaggematerialet, der repræsenterer den primære jernforarbejdning, findes de plankonvekse slagger. I 

alt er der identificeret ikke mindre end 142 hele og delvise plankonvekse slagger. Slaggerne fremstår 

altovervejende formmæssigt ensartede, og afvigelser blandt de plankonvekse slagger gælder for det meste 

diameteren og fragmenteringsgraden, men også slaggernes tykkelse samt bundens overflade. Et mindre antal 

af de plankonvekse slagger fremstår påfaldende dybe og nærmest hule, hvilket antyder, at slaggen har været 

både tyktflydende og er størknet hurtigt, samtidig med at der har været tilført kraftig blæs med en blæsebælg 

(Foto 2). Andre af slaggerne har øjensynligt været mere tyndtflydende og er størknet langsomt, hvorfor de har 

fået en meget kompakt, jævn struktur, der er synlig i brudfladerne (Foto 3). 

 

 
Foto 2: Plankonvekse slagger. Øverst til højre ses en med hulning. Fra m2-felt 550/698.  
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Foto 3: Centralt: fragment af en massiv plankonveks slagge, hvori der er indlejret sten. Fra m2-felt 548/595. 

 

Et mindre antal af de plankonvekse slaggers bundside bar tydeligt præg af at være dannet på et sandet underlag, 

idet der på slaggebundene var fastsmeltet sand. Anderledes glat eller med aftryk efter trækul fremstod bunden 

på flertallet af slaggerne. På sidstnævnte antyder løberetningen på slaggerne ydermere, at de har været delvist 

fritsvævende eller hvilet på trækul.  

De to ovenstående formvariationer skyldes formentligt, at essegrubens dybde har varieret. Alternativt kan der 

være tale om to forskellige esser eller forskellige typer slagge. 

I flere af de plankonvekse slagger er indlejret mindre (<1cm) sten, både af flint og kvarts (Foto 3 og 4). Knust flint 

kendes historisk set som et flusmiddel, der kan tilføres slaggen med det formål at gøre den mere lind og få den 

til at flyde lettere. Om dette er, hvad der afspejler sig i den forholdsvist hyppige forekomst af flint indlejret i de 

plankonvekse slagger fra Kirketerp er bestemt en mulighed. 
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Foto 4: Slagge med indlejret flint og kvarts. Fra m2-felt 551/697. 

 

Særligt påfaldende for de plankonvekse slagger er en konsekvent fastsmeltning af essestensrest på den ene side 

af slaggen (Foto 2). Essestenene er i samtlige tilfælde kun meget sparsomt bevaret, og det fremgår, at 

essestenen har været placeret skråtstillet, direkte op ad essegruben, hvorfor blæs er tilført skråt oppefra. Denne 

metode har bevirket, at essestenene i de fleste tilfælde er smeltet ned i slaggen eller sågar kollapset ned i 

slaggen. Dette særprægede metodevalg indikerer, at adskillelse af slagge og den leropbyggede essesten ikke var 

af stor betydning for smeden, da blot en lidt større afstand mellem essegrube og essesten ville kunne nedbringe 

mængden af ler i slaggen markant. Ydermere ville en horisontal placering af essestenen formentligt også kunne 

nedbringe, hvis ikke helt annullere, tilfældene af kollaps af essesten ned i slaggen. 

Mulige udvindingsslagger 
Blandt det meget store slaggemateriale er der som sagt identificeret seks slagger, der, på grund af deres særligt 

store størrelser (eks. 26x13x14cm), er tolket som mulige udvindingsslagger (Foto 5). Sammenholdt med 

mængden af plankonvekse slagger er der tale om en meget lille, ubetydelig indikation på mulig udvinding, 

hvorfor udvindingen af jern på Kirketerp må være foregået andetsteds. Såfremt de seks slagger er dannet ved 

udvinding, antyder slaggernes form og størrelse, at der må være tale om en ovn med aftapningsfunktion. Dog 

bør det fremhæves, at der blandt de plankonvekse slagger findes påfaldende store eksempler, der deler 

lighedstræk med de mulige udvindingsslagger, hvorfor det er sandsynligt, at de mulige udvindingsslagger blot er 

meget store, atypiske esseslagger.     
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Foto 5: Muligt fragment af udvindingsslagge (26x13x14cm) med brændt ler på yderside. Fra m2-felt 548/696. 

 

Ukarakteristiske slagger 
Desuden er der observeret mange knytnævestore, ukarakteristiske stykker slagge, hvor der hverken er 

observeret fastbrændt ler, sintring eller glasering. Disse stykker er ikke blevet nærmere undersøgt, men kan 

stadig være egnet til metallurgisk undersøgelse. 

 

 
Figur 2: Plantegning over jordprøver udtaget fra den mulige smedje (de små røde prikker). Til højre herfor ses en mulig 

essegrube (rød, x203) og en tilhørende stolpebygget konstruktion, der tolkes som en mulig smedjehytte (blå). 
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Skæl, kugler og magnetisk affald 
Som førnævnt blev der udtaget en stor serie af jordprøver (Figur 2), der efterfølgende er blevet floteret. Fra 

floteringsprøverne er mængden af trækul blevet estimeret. Det samme gælder mængden af smedeskæl, 

smedekugler og magnetisk slagger fra floteringsresterne. På baggrund af et kvantificeringssystem, hvor ét x 

angiver lidt i prøven og fem x’er angiver meget i prøven, er mængdevurderingerne blevet kortlagt i figurserien 

3a til 7b. Fælles for samtlige materialegrupper fra niveau 1 til niveau 2 gælder en markant indskrænkning og 

opkoncentrering. Særligt anlæggets østlige kvadrant, der ligger nærmest den stolpebyggede konstruktion (se 

figur 2), fremstår fundrig. 

 

Diskussion 

  
Foto 6: Udsnit af metalgenstandene fra Kirketerp. 

 

Kombinationen af den uklare afgræsning af anlægget, der især gælder niveau 1, men også niveau 2, og den 

markante opkoncentration af samtlige materialegrupper, der begrænser sig til de samme fire kvadrater, antyder, 

at der sandsynligvis er tale om sekundær deponering af smedeaffald, altså et affaldsområde. Denne tolkning 

understøttes ydermere af det forhold, at den ekstremt store mængde esseslagger, der kendetegner området, 

ville være meget vanskelig, hvis ikke umulig at arbejde i/på. Ikke desto mindre indikerer det høje indhold af 

mikroaffald: skæl og kugler, at smedningen er foregået i umiddelbar nærhed af affaldsområdet. Dette område 

foreslås at være i den tilhørende konstruktion markeret med blåt i Figur 2. 

Slaggematerialet fra affaldsområdet i Kirketerp adskiller sig fra typisk smedeaffald ved den konsekvente fusion 

af essesten og esseslagge, der ellers almindeligvis findes adskilt. Denne metode må under rensningsprocessen 

unægteligt have tilført ler til jernet og i et uvist omfang have nedbragt kvaliteten af denne.  

 

Anbefaling 
Det anbefales at udføre metallurgiske analyser på mindst 14 af de plankonvekse slagger, hvilket svarer til 10 % 

af det samlede antal plankonvekse slagger fra anlægget. 

Iblandt det gennemsete slaggemateriale er seks slagger tolket som mulige udvindingsslagger. Disse anbefales 

alle metallurgisk undersøgt med det specifikke formål at afklare, om der har foregået udvinding på Kirketerp 

lokaliteten. 

Desuden er der fra lokaliteten også fundet en masse affald i form af skæl og kugler. Med henblik på at udskille 

særlige smedeprocesser og lokalitetsspecifikke emner, der knytter sig specifikt til byggeriet af Kirketerp 
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Ødekirke, og mere generelt afdække omfanget af materialediversiteten indenfor den sekundære smedning på 

Kirketerp, anbefales det ligeledes at udføre metallurgiske analyser af et passende udsnit af skæl og kugler. Mere 

specifikt anbefales det at analysere skæl og kugler fra de allerede floterede prøver fra affaldsområdet og 

sammenholde dem med analyser af det magnetiske affald fra prøve x203, der stammer fra den mulige essegrube 

umiddelbart øst for affaldsområdet (se Figur 2), samt prøverne x88-x100, der er udtaget i stolpehullerne 

tilknyttet den mulige smedehyttekonstruktion ligeledes øst for affaldsområdet (se Figur 2). 

Afslutningsvist er det værd at fremhæve de metalgenstande, der ligeledes blev fundet i affaldsområdet. Disse 

bestod overvejende af nagler, men også enkelte stykker værktøj (se Foto 6). Eftersom disse emner sandsynligvis 

repræsenterer den lokale produktion, bør de ligeledes analyseres metallurgisk. 

          

Perspektiverende strøtanker i forbindelse med udførelsen af det kursoriske gennemsyn gælder dels, om det er 

muligt, med metallurgiske analyser og historiske kilder, at sandsynliggøre en forbindelse mellem 

værktøjsproduktionen i smedjen og værktøjsbehovet forbundet med byggeriet af Kirketerp Ødekirke. Særligt 

med tanke på fundet af et hammerhoved og en mejsel, samt det historiske kendskab til udhugningen af kvadre 

ved kirkebyggeri. Derudover kunne det også være meget relevant, evt. vha. kemiske analyser, at udforske den 

nærliggende mulighed, at kalkmørtlen, som indgik i opførelsen af kirken, måske samtidig spillede en hidtil 

overset, men central rolle som flusmiddel i den tilhørende smedje? 
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Tabel 1 
FELTID PLANKONVEKSE SLAGGER 

(estimeret min. antal) 
ESSESTEN UDVINDINGSSLAGGER ANDET 

547/695 flere 1 muligt fragment - Slagger med kraftig glasering 

548/695 3-5 stk. Flere fragmenter, heraf 3-4 fast-
siddende på slagger - 

Mange indlejrede sten i slag-
gerne (foto) 

548/696A - 

- 

1 muligt fragment med fastsmeltet 
ler  
(26x13x14cm) (Foto) 

Få stykker med glasering/sint-
ring 

548/696B 1 muligt fragment 10 fragmenter - - 

548/697 
1 stk.  
(18x8x10cm)  
+ flere små fragmenter 

4 fragmenter fastsiddende på slag-
ger - 

Mange indlejrede sten i slag-
gerne 

549/695 1 stk. 
- 

1 muligt fragment  
(17x16x8cm) Slagger med kraftig glasering 

549/696A ca. 10 stk. 

4 fragmenter fastsiddende på slag-
ger - 

Nogle slagger med sandaftryk i 
bunden.  
Nogle slagger med løbestruk-
tur/trækulsaftryk i bunden 

549/696B 5-6 stk. 6 fragmenter - - 

549/697 11-13 stk. 12 fragmenter, heraf 3 fastsid-
dende på slagger. Muligt indblæs-
ningshul (foto) - 

Slagge med kraftig glasering 
(foto) 
Slagge med tydeligt indlejrede 
sten (foto) 

549/698 10 stk. 2 fragmenter fastsiddende på slag-
ger - 

Få stykker med glasering/sint-
ring 

550/695 
2 stk.  
(12x16x6cm) 1 fragment - 

Få stykker med glasering/sint-
ring 

550/696 
17 stk.,  
meget fragmenterede 

13 fragmenter, flere med glase-
ring. Muligt indblæsningshul 
(Ø=1,5) 

1 mulig slagge med fastsmeltet ler 
(20x23x11cm) 

Påfaldende mange små frag-
menter af ukarakteristiske slag-
ger. Mange stykker med glase-
ring 

550/697A 
5-6 stk.  
(15x14x6cm) 

2 fragmenter fastsiddende på slag-
ger 1 mulig slagge (18x18x18cm) 

Få stykker med glasering/sint-
ring 

550/697B 
6-8 stk. 
+ flere fragmenterede 

Flere fragmenter fastsiddende på 
slagger 

1 mulig slagge, særlig dyb  
(17cm, Ø=17) - 

550/697C 
3-5 stk.  
(17x13x5cm) (foto) 
+ mange fragmenterede Mange små fragmenter - 

Få stykker med glasering/sint-
ring 

550/697D 
8-11 stk.  
+ flere fragmenterede 

8 fragmenter (tykkelse 2,5cm) + 
flere fastsiddende på slagger. Mu-
ligt indblæsningshul (Ø=2cm) 
(foto) - - 

550/698A 
10 stk.  
(Ø=12cm, d=5-8cm) (Foto) 

5 fragmenter fastsiddende på slag-
ger - - 

550/698B 7-9 stk. 4-5 fragmenter fastsiddende på 
slagger - - 

550/698C 8-9 stk. 3 fragmenter fastsiddende på slag-
ger - 

5 stk. slagger med kraftig glase-
ring/sintring 

551/696A 1 stk. 
1 fragment (tykkelse 1,8cm) - 

Få stykker med glasering/sint-
ring 
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Tabel 1 fortsat 
FELTID PLANKONVEKSE SLAGGER 

(estimeret min. antal) 
ESSESTEN UDVINDINGSSLAGGER ANDET 

551/696B 3-4 stk. 

Flere fragmenter (tykkelse 1,8-
1,9cm).  
Muligt indblæsningshul (Ø=3,5cm, 
let dråbeformet) (foto) - - 

551/697A 6-8 stk. 1-2 fastsmeltede på slagger (foto) - - 

551/697B 3-4 stk. 
Essepladefragment eller ovn-
skaktsfragment m. let sintring, in-
gen glasering på indersiden 

Essepladefragment eller ovn-
skaktsfragment m. let sintring, in-
gen glasering på indersiden 

Få stykker med glasering/sint-
ring 

551/698 - 
Få, små fragmenter - 

Få stykker med glasering/sint-
ring 

 

Tabel 2 

A-nr. X-nr. Lag.nr. Trækul 
Magnetiske 
skæl/kugler 

Magnetisk 
slagge/ler Umagnetisk skæl/kugler Umagnetisk slagge/ler 

A19 X113 1 4 1 1 1 1 

A19 X128 1 1 1 0 0 0 

A19 X142 1 4 1 1 1 1 

A19 X155 1 1 1 1 0 0 

A19 X168 1 2 1 1 1 1 

A19 X180 1 3 1 1 1 1 

A19 X196 1 1 1 1 0 1 

A19 X213 1 3 1 1 1 1 

A19 X227 1 2 1 1 0 0 

A19 X239 1 3 1 1 1 1 

A19 X282 1 3 1 1 1 1 

A19 X305 1 2 1 1 1 1 

A19 X317 1 1 1 1 0 0 

A19 X325 1 1 0 0 0 0 

A19 X361 1 2 1 1 1 0 

A19 X376 1 1 1 1 1 1 

A19 X392 1 3 1 1 0 0 

A19 X405 1 2 1 1 0 1 

A19 X420 1 2 1 1 1 1 

A19 X436 1 3 1 0 0 0 

A19 X446 1 2 1 0 0 0 

A19 X457 1 1 1 0 0 0 

A19 X469 1 1 0 0 0 0 

A19 X621 1 3 1 1 1 1 

A19 X625 1 4 1 1 1 1 

A19 X629 1 4 1 1 1 1 

A19 X795 1 1 1 1 0 0 

A19 X799 1 4 1 1 1 1 

A19 X500 2 1 1 0 0 0 

A19 X504 2 2 1 1 1 1 
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Tabel 2 fortsat 
A-nr. X-nr. Lag.nr. Trækul Magnetiske 

skæl/kugler 

Magnetisk 

slagge/ler 

Umagnetisk skæl/kugler Umagnetisk slagge/ler 

A19 X555 2 1 1 1 0 0 

A19 X559 2 3 1 1 1 1 

A19 X578 2 1 1 1 0 0 

A19 X606 2 4 1 1 1 1 

A19 X610 2 3 1 1 1 1 

A19 X633 2 3 1 1 1 1 

A19 X645 2 5 1 1 1 1 

A19 X649 2 2 1 0 0 0 

A19 X696 2 2 1 0 0 0 

A19 X700 2 1 1 0 0 0 

A19 X704 2 1 1 0 0 0 

A19 X737 2 2 1 0 0 0 

A19 X741 2 1 1 1 0 0 

A19 X805 2 2 1 0 0 0 

A19 X809 2 3 1 1 1 1 
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Figur 3a: Fordeling af trækul, niveau 1. 

 
Figur 3b: Fordeling af trækul, niveau 2. 
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Figur 4a: Fordeling af magnetiske skæl og kugler, niveau 1. 

 
Figur 4b: Fordeling af magnetiske skæl og kugler, niveau 2. 
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Figur 5a: Fordeling af magnetisk ler og slagger, niveau 1. 

 
Figur 5b: Fordeling af magnetisk ler og slagger, niveau 2. 
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Figur 6a: Fordeling af umagnetiske skæl og kugler, niveau 1. 

 
Figur 6b: Fordeling af umagnetiske skæl og kugler, niveau 2. 
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Figur 7a: Fordeling af umagnetisk ler og slagger, niveau 1. 

 

 
Figur 7b: Fordeling af umagnetisk ler og slagger, niveau 2. 
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