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SIM 5149, Gødvad Bygade III            

(FHM 4296/2863) 

Analyse af trækul fra middelalderlig slaggedynge 
Jannie Koster Larsen, cand.mag. 

 

Indledning 
Forud for byggemodning udgravede Museum Silkeborg i perioden 2017-2018 et større areal 

på 3500 m2 fordelt på fire udgravningsfelter. Under udgravningen fremkom fire 

middelalderlige midtsulehuse, en smedje, en slaggedynge (A200), to brønde, samt en grube 

med slagge. AMS-dateringer af husene, smedjen og slaggedyngen placerer dem i perioden 

12-1600. De specifikke dateringsresultater foreligger Museum Silkeborg. 

I denne rapport fremlægges resultaterne af en vedanalyse af fem prøver, der af arkæolog 

Mads Jylov er udvalgt og udtaget fra fem forskellige kvadratmeterfelter fra slaggedyngen (se 

figur 1). Formålet med analysen er at anskueliggøre udnyttelsen af træ som brændsel 

gennem slaggedyngens brugsperiode. Dels ved at identificere trækullet til art, men også ved 

at vurdere trækullets bevaringsgrad og prøvernes repræsentativitet og indbyrdes relationer. 

 
Fig. 2. Oversigtsplan af slaggedyngen, A200. De røde cirkler markerer de fem analyserede prøvers placering (M. 

Madsen). 

 

Metode 
Forud for vedanalysen er jordprøverne floteret af Museum Silkeborg. Efterfølgende er der, 

som en del af trækulsanalysen, udvalgt og identificeret 30 stykker trækul fra hver prøve. I 

forsøget på, at stræbe efter en så repræsentativ udtagning som muligt, er trækulsprøven 

indledningsvist vurderet og beskrevet, hvorefter der er udvalgt en repræsentativ fordeling af 



   

3 
 

trækulstykker af forskellig størrelse og form, fortrinsvist trækulsstykker uden friske 

brudflader. Mindste identifikationsstørrelse er ca. 2mm, herunder vil morfologisk 

genkendelige træk være meget vanskelige, hvis ikke umulige, at identificere. 

I forbindelse med vedanalysen er stykkerne identificeret under anvendelse af stereolup og 

mikroskop med op til 500 X forstørrelse og ved brug af Schweingruber (1990) som 

identifikationsnøgle. 

Som led i undersøgelsen er stykkernes placering i det enkelte træ forsøgt vurderet ud fra 

årringenes krumning og årringsbredde (f.eks. kvist, yngre gren eller ældre stamme). 

Bedømmelsen er subjektiv, og når der er tale om meget små stykker trækul kan det være 

umuligt at skelne mellem stamme og grenved, hvorfor en stor andel af trækulsstykker er 

beskrevet som stamme/grenved. 

Ydermere er der til 14C-datering udtaget et stykke træ fra samtlige af de analyserede prøver. 

Såfremt det var muligt, er der udtaget løvtræ, helst fra kviste eller yngre grene, der har en 

meget begrænset egenalder. Dateringsresultaterne foreligger ikke i skrivende stund. 

 

Resultater 
Prøverne indeholder fra ca. 250 til ca. 500 stykker trækul, med en max. størrelse op til 15mm 

(tabel 2). Trækullet fremstår altovervejende godt bevaret, dog er der observeret 

okkerudfældninger i trækullet i nogle af prøverne. 
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Betula sp., Birk 4 3 6 11 12 36 5 

Corylus sp., Hassel - 2 - 1 1 4 3 

Fagus sp., Bøg 22 22 11 14 5 74 5 

Quercus sp., Eg 3 2 7 1 6 19 5 

Salix sp., Pil - - - - 4 4 1 

Alnus sp./Betula sp., El/Birk - - - - 1 1 1 

Alnus sp./Corylus sp., El/Hassel - - - 1 - 1 1 

Salix sp./Populus sp., Pil/Poppel - - 1 - - 1 1 

Cf. Betula sp., Mulig birk - 1 4 - - 5 2 

Cf. Fagus sp., Mulig bøg 1 - - 2 - 3 2 

Cf. Pomoideae, Mulig kernefrugt - - - - 1 1 1 

Indet. løvtræ, ubestemmeligt - - 1 - - 1 1 

Max. antal arter pr. prøve. OBS! 3 4 4 4 OBS! 5 OBS!     

Tabel 1. SIM 5149, Gødvad Bygade III, fordelingen af arter i de fem analyserede 

trækulsprøver. 
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X-nr. A-nr. Prøvebeskrivelse 

264 248 
Ca. 250 stykker trækul. Størrelse mellem 5-2mm.  

10-15 små (1-2mm) smedekugler. 

129 352 
Ca. 300 stykker trækul og trækulsstøv. Størrelse mellem 15-2mm.  

35-40 små (1-2mm) smedekugler. 
Enkelte stykker bark. 

119 354 
Ca. 350 stykker trækul og trækulsstøv. Størrelse mellem 5-2mm.  

35-40 små (1-2mm) smedekugler.  
Enkelte stykker bark. 

58 412 
Ca. 350 stykker trækul. Størrelse mellem 10-2mm.  

20-25 mindre (10-2mm) smedekugler.  
<5 kviste/kvistefragmenter. 

57 513 

Ca. 500 stykker trækul. Størrelse mellem 10-2mm. 
5 mindre (15-2mm) smedekugler.  
<10 små kviste/kvistfragmenter.  

En mulig rakel. 

Tabel 2. SIM 5149, Gødvad Bygade III, prøvebeskrivelse af de fem analyserede trækulsprøver. 
 

I alt er der analyseret 150 stykker trækul. Artsbestemmelser fremgår af Tabel 1. Der er 

bestemt fem, muligvis seks, forskellige arter af træer og/eller buske: bøg (Fagus sp.), birk 

(Betula sp.), eg (Quercus sp.), hassel (Corylus sp.), pil (Salix sp.) og mulig kernfrugt (Cf. 

Pomoideae).  

Desuden er der fragmenter bestemt som mulig bøg, mulig birk, pil/poppel, el/hassel, el/birk 

og ubestemmeligt løvtræ. Bøgetræ var tydeligt dominerende i alle prøver, undtagen 

x264/A248, hvori birk dominerer. Desuden indeholder alle prøver også små mængder af birk 

(10%). De andre arter er repræsenteret med forholdsvis få trækulsstykker. 

 

 
Figur 1. SIM 5149, Gødvad Bygade III, trækulsbestemmelser i procentdel. Sikre og ikke sikre 

bestemmelser er blevet sammenføjet pr. art: bøg og muligvis bøg er blevet (Cf.) Fagus sp. Birk 

og mulig birk er blevet (Cf.) Betula sp., Øvrige arter: Corylus sp. (hassel), Salix sp. (pil), cf. 
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Pomoideae (mulig kernefrugt), (Alnus sp./Corylus sp.) (el/hassel), Salix sp./Populus sp. 

(pil/poppel), Alnus sp./Betula sp. (el/birk) og ubestemt løvtræ (n=18 i alt). 

 

Af figur 3 fremgår hvilke dele af træet trækulsstykkerne repræsenterer fragmenter af. F.eks. 

om der er tale om stammeved, grenved eller kviste. Pga. at trækulsfragmenterne i prøverne 

var meget små, var det kun muligt at bestemme trædele for en del af de analyserede 

fragmenter. Langt størstedelen af de identificerede stykker er på grund af stykkernes 

begrænsede størrelse bestemt til stamme- eller grenved. Den forhøjede forekomst af kviste 

i X119, kan skyldes bedre bevaringsmæssige forhold for prøven, men det er også muligt, at 

der for denne prøve er tale om en anderledes sammensætning af de forkullede trædele. Ud 

af de 6 identificerede kviste i X119 er tre af dem mulig birk (Cf. Betula sp.). Ellers er birk 

repræsenteret ved birkestammer eller birkegrene, både i X119 og de øvrige prøver. 

 

X-nr. A-nr. S/G S G YG Kvist Knast Bark 

264 248 30       

129 352 29     1  

119 354 22   2 6   

58 412 25  3  1 1  

57 513 19 5  3 1 1 1 

Figur 3. Fordelingen af trædele iblandt de identificerede trækulsstykker: S/G=Stamme/Gren, 

S=Stamme, G=Gren, YG=Yngre gren. 

 

Overordnet set gælder det for slaggegruben A200, at der mod vest ses den højeste 

artsdiversitet, ligesom der er fundet flere fragmenter af eg (Quercus sp.) i de to vestlige 

prøver, X264/A248 og X119/A354. I prøve X129/A352 er der derimod kun fundet ét stykke 

egetræ i prøven. 

Diskussion 
I alt er analyseret fem prøver á i alt 150 fragmenter fra SIM 5149, Gødvad Bygade III. Grundet 

dette forholdsvist sparsomme antal identifikationer, der stadig foreligger fra anlægget, er det 

værd at fremhæve, at alle her fremsatte tolkninger er med forbehold i et manglende statistisk 

tolkningsgrundlag. Skelnes der til tidligere trækulsundersøgelser udført på materiale fra 

Gødvad Bygade II, SIM 5122 (Out 2018), et nærtliggende felt, ses den samme 

artssammensætning. Dog gælder der for prøverne fra Gødvad Bygade II en mærkbar mindre 

variation prøverne imellem (se figur 2.).  

I de fem prøver fra Gødvad Bygade III går variationerne mestendels på andelen af bøg i de 

enkelte prøver, der varierer mellem 76% og 16%. Anderledes begrænset er andelen af birk 

og eg i prøverne, der er repræsenteret ved hhv. 10%-40% for birk og 3% til 23% for eg. 

Skelnes der til de tidligere analyser af trækul fra Gødvad Bygade II (figur 2), synes denne 

fordeling også at være gældende her. Om denne artsfordeling blot afspejler skovens 

naturlige sammensætning for Gødvad-området eller om der anes et bevidst efterstræbt 

artsforhold i forbindelse med smedningen, kan der kun gisnes om. 

Bo Fritzbøger (1994:50f) fremhæver, at det midtjyske søhøjland i historisk tid har været et 

egnet sted for specialproduktion som trækulsbrænding. Hvordan produktionen af trækul 

præcist blev praktiseret, er ikke defineret nærmere, men måske indikerer 
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artssammensætningen af trækullet fra Gødvad Bygade II og III indirekte en del af ”trækuls-

opskriften”. At bøgen spillede en væsentlig rolle i produktionen af jern og smedning er 

interessant af flere årsager. Dels var og er bøgen kendt for at have en særlig høj brændværdi 

(Risør 1966). Men samtidig er den også oldenbærende, hvilket jf. Fritzbøger (1994:184f) i 

visse dele af landet var en egenskab, man periodisk har forsøgte at udnytte, ved lovmæssigt 

at begrænse hugst af større oldenbærende træer til brændsel. Selv om det ikke fremgår, om 

denne regulering specifikt gjaldt for Silkeborgegnen, har man i hvert tilfælde for 

jernproduktionen og smedningen i Gødvad gjort en undtagelse til fordel for bøgens anden 

egenskab, den høje brændværdi. En anden mulig forklaring på den høje andel af bøg i 

prøverne kan også være, at der var en naturlig stor forekomst af bøgeskov. 

 

 
Figur 2. SIM 5122, Gødvad Bygade II, trækulsbestemmelser i procentdel. Sikre og ikke sikre 

bestemmelser er blevet sammenføjet pr. art: eg og muligvis eg er blevet (cf.) eg. Øvrige arter: 

Corylus sp. (hassel), Salix sp. (pil), cf. Salix sp. (muligvis pil) og ubestemt løvtræ (n=5 i alt). 
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Træarter fundet i prøverne 

Løvtræ 
Alnus sp., el 

Rød-el, Alnus glutinosa og grå-el, Alnus incana, kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. 

Lyskrævende træer. Rød-el vokser på fugtig bund, ofte uden indblanding af andre træarter, 

mens grå-el vokser på den tørre, magre bund, og som med tiden bukker under for andre 

træarter, der vokser frem under dem. Sår sig let, og rød-ellen formerer sig gerne med 

stubskud og grå-ellen med rodskud. Typiske pionertræer. Væksten er hurtig. Veddet er tæt 

og har en alsidig anvendelse i husholdningen og landbruget. Løv og kviste anvendes til foder. 

 

Betula sp., birk 

Lavlandsbirk, Betula verrucosa og almindelig birk, Betula pubescens, kan vedanatomisk ikke 

skelnes fra hinanden. Lyskrævende træer, som med tiden bukker under for andre træarter, 

som vokser frem under dem. Almindelig birk vokser på fugtigere bund, mens det er 

lavlandsbirken man ser på den tørre, magre bund. Sår sig let og formerer sig gerne med 

stubskud. Typiske pionertræer. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig 

anvendelse i husholdningen og landbruget. Løv og kviste anvendes til foder. 

 

Corylus avellana, hassel 

Lyskrævende busk, som dog også vokser i blanding med andre træarter og senere som 

underetage under de mindst skyggegivende af disse. Klarer sig ikke på mager bund. Sår sig 

let og formerer sig gerne med stubskud. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har en 

alsidig anvendelse i husholdningen og landbruget. Nødderne er vigtige i husholdningen. Løv 

og kviste anvendes til foder. 

 

Fagus sylvatica, bøg 

Skyggetålende og skyggegivende træ. Vokser under rette klimabetingelser på meget varieret, 

men helst kalkholdig jordbund. Sår sig let under rette betingelser. Væksten kan være hurtig. 

Veddet er tæt og hårdt, og anvendes mest som brændsel i husholdningen. 

Oldenproduktionen er vigtig for svineavlen. 

 

Pomoideae, kernefrugt (røn, havtorn, æble, pære osv.) 

Røn, Sorbus sp., havtorn, Crataegus monogyna og æble/pære, Malus/Pyrus sp., kan 

vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Lyskrævende buske og træer. Røn, Sorbus 

aucuparia. (og klippe-røn, S. rupicola og finsk røn, S. hybrida). Et moderat lystræ, klarer sig 

dog ofte med mindre lys. Vokser på åben mark eller i blanding med andre træarter. Klarer sig 

på mager bund. Sår sig let. Væksten er langsom. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig 

anvendelse i husholdningen. Løv og kviste anvendes til foder. Bær anvendes som foder og i 

folkemedicinen. 

 

Populus tremula, osp 

Et lystræ. Vokser på åben mark eller i blanding med andre træarter, men ofte i grupper. Klarer 

sig på mager bund. Sår sig let og formerer sig gerne med rodskud og stubskud. Typisk 
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pionertræ. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig anvendelse i 

husholdningen. Løv og kviste anvendes til foder. 

 

Quercus sp., eg 

Sommer-eg, Quercus robur og Vinter-eg, Quercus petraea, kan vedanatomisk ikke skelnes fra 

hinanden. Lyskrævende træer. Egen vokser på næsten alle jordbundstyper og de mindste 

krav til jordbunden stiller vinter-egen. De klarer sig nogenlunde i konkurrencen med andre 

lyskrævende træarter. Sår sig let. Væksten er hurtig. Veddet er tæt og hårdt og har en alsidig 

anvendelse i husholdningen og landbruget. Den unge bark er eftertragtet til garvning og 

oldenproduktionen er vigtig for svineavlen. Løv og kviste kan anvendes til foder. 

 

Salix sp., pil 

Kan vedanatomisk ikke skelnes fra hinanden. Lystræer. Femhannet pil, Salix pentandra og 

øret pil, Salix aurita med flere arter, vokser som buske og småtræer på fugtig mark. Selje-pil, 

Salix caprea, vokser på åben mark, klarer sig i konkurrencen fra andre træarter, som stor busk 

eller mindre træ. Sår sig let. Stubskud. Væksten er hurtig. Pionertræ. Veddet er let til hårdt. 

Anvendes alsidigt i husholdningen, i folkemedicinen og i landbruget til alt fra smågenstande 

til bygningstømmer. Løv og kviste anvendes til foder. 
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