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Jens Jørgen laver jern



Som dreng spurgte jeg meget, og blev tit af 
mine ældre søskende kaldt Spørge Jørgen, jeg 
var og er nysgerrig, og det er i sidste ende, nok 
årsagen til at dette lille hæfte om mit arbejde 
med jernudvinding.

I mange år har jeg været med til at lave for-
søg med jernudvinding på Heltborg Museum, 
som frivillig ved det årlige jernaldermarked, 
mest som praktisk medhjælp ved at trække 
blæsebælge, riste malm og lignende forefal-
dende arbejde.

Men ved skæbnens mærkelige tilfælde blev 
jeg på grund af ryg problemer, ansat i fl eksjob 
på Museet, og efter et par år, hvor jeg deltog i 
jernudvindingen som hidtil, blev jeg så optaget 
af det, at jeg efterhånden overtog ansvaret for 
jernudvindingen, og opnåede en færdighed, 
så jeg i dag kan lave jern, i en mængde der 
kommer tæt på det, som man har kunnet i 
fortiden.

Det var derfor en stor glæde for mig, da jeg 
blev spurgt om jeg ville lave en jernudvinding 
for Mads Jylov, som skulle bruge materialet fra 
udvindingen til hans speciale i arkæologi “Fra 
malm til stål” som fi k den højeste bedøm-
melse, og som er med til, på et akademisk plan, 
at kaste nyt lys over, hvordan fortidens jernud-
vindere og smede har arbejdet. 

Samtidig håber jeg, at det samarbejde der 
har været mellem Mads og jeg, kan være med 
til at andre åbner øjnene for de fordele der er 
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for alle, når de videnskabelige forskere, samar-
bejder med os “undergrunds” håndværkere der 
sidder inde med en kæmpe viden på området, 
og som er drevet af lidenskab for emnet og som 
jeg, bare ikke kan lade være.

Tak til Koldsmed for at de vil udgive dette 
lille skrift.

At der gennem 2000 år er lavet jern i Dan-
mark, med myremalm som råstof, er der ikke 
mange der tænker på, og mange spørger om 
man har hentet malmen i Sverige. Nej det fore-
kommer i store mængder i Danmark, særligt i 
Midt og Vestjylland, langs med vandløb, enge 
og vådområder.

Malmen skal være meget jernholdig, for at 
det kan svare sig at lave jern at det, over 80   % 
jernoxid er min grænse, det gir et udbytte 
på omtrent 10   % jernlubbe – hvis malmen 
indeholder 90% jernoxid, stiger udbyttet til 
35-40   %. En voldsom stigning, der skyldes 
at det meste jern forbliver i slaggen, der altid 
indeholder omtrent 60   % jern.

Denne proces kaldes den direkte proces, for-
di jernet er smedbart lige fra jernovnen. Jernet 
dannes i den fl ydende slagge, som bliver dannet 
af det sand, der er en del af malmen. Jernet 
smelter ikke, men ligger i den fl ydende slagge, 
og svømmer sammen til en fast jernlubbe, der 
bliver mere og mere kompakt, efterhånden som 
udvindingen skrider frem. Jens Jørgen Olesen
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Dette er historien om en forunderlig mand 
fra Thy, der laver jern i en minkhal 

uden for Thisted … fordi han kan   !

“Er det dansen om guldkalven? Jernet 
har været af stor værdi i fortiden, og er det 
et tilfælde at to af de steder, hvor der fi ndes 
godt myremalm i Danmark, kaldes Guld-
forhoved og Guldager? Selv om vi kan lave 
jern, som de gjorde i fortiden er der stadig 
mange spørgsmål, der mangler at blive 
besvaret. At stille spørgsmål, og selv være 

med til at fi nde svaret, det er livet!”

Jens Jørgen Olesen, august 2009


