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SANDGJUTNING ELLER A CIRE PERDUE? 

Av Andreas Oldeberg 

U, mier 1948 har Stålens historiska museum genom förmedling av-
fil. dr Arvid Enqvist erhållit som gåva ett ganska intressant fynd 
från Harsta i Timrå sn, Medelpad, bestående av en rund kupig buckla 
av brons med en ögla mitt på baksidan (SHM inv. nr 23906). Buck
lan (fig. 1—2) kan möjligen sättas i samband med ett tidigare till 
museet inkommet gravfynd från samma plats och daterat till romersk 
järnålder (SHM inv. nr 19410). Åtminstone gravfyndet torde ha på
träffats vid grundgrävning troligen omkring 1926, men det har ännu 
inte kunnat utrönas om bucklan funnits på samma plate. Medan emel
lertid gravfyndet blev insänt till museet kom bucklan att kvaratanna 
på gården tillsammans med ett tygstycke, som märkligt nog uppvisar 
ett .mycket tydligt avtryck av spännet (fig. 3). Tygstycket tillhör otvi
velaktigt en sort, av vilken rester tillvaratogs i samband med grav
fyndet. Frågan är sålunda om bucklan under den tid av mer än 20 
år den legat tillsammans med tygstycket kunnat åstadkomma av
trycket eller om den ursprungligen tillhört gravfyndet och avtrycket 
gjorts i jorden Även om det sistnämnda alternativet är det riktiga, 
så kan dock bucklan vara något äldre än gravfyndet i övrigt. Smyc
ken av här ifrågavarande typ äro nämligen relativt ovanliga och 
kunna ha gått i arv i en släkt under lång tid. Utan att för närva
rande vilja fixera någon tidpunkt för bucklans tillverkning kan dess 
frändskap med vissa gotländska smycken från övergångstiden mel
lan brons- och järnåldern ooh ett med säkerhet senare smycke från 
Jävre i Hortlax sn, Norrbotten (fig. 4) påpekas.1 

1 O. Montelius, Den nordiska järnålderns kronologi, fig. 3. — H. Hansson, 
Gotlands bronsålder, fig. 11. — H. Arbman, Jävresmycket, fig. 1—2, Norr
botten 1932—33. 
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Fig. 1. Bronsbeslag. Horsta, Timrå sn, Medelpad. — Rronze-
beschlag. Horsta, Ksp. Timrå, Medelpad. 

En närmare undersökning och beskrivning av hela fyndkomplexet 
kommer senare att ske i annat samband genom Arvid Enqvists för
sorg. Här skall därför endast bronsbucklan behandlas ur teknisk 
synpunkt, varvid även vissa slutsatser skola belysas i ett vidare sam
manhang. 

Av fig. 1 framgår, att bucklans konvexa framsida är ornerad med 
ett omväxlande mönster i delvis tämligen kraftig relief bestående yt
terst vid kanten av en rad ovala ganska stora pärlor med som regel 
skålad undersida, vidare två pärlbandsliknand» rader avdelade ge
nom en upphöjd rand, därefter en strålliknande krans, sedan två 
snörliknande rader, varefter mittpartiet uppvisar åtta radialt gående 
lister med en i centrum befintlig lilen knopp med en kupig skiva. 
Ytan mellan ornamentdetaljerna är slät ooh även den konkava bak
sidan är förhållandevis slät frånsett en del smärre gropar och ett 
parti, som blivit lagat genom pågjutning. Av allt att döma synes buck
lan vara ett å cire perdue arbete. 
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Fig. 2. Bronsbeslag. Horsta, Timrå sn, Medelpad. -
beschlag. Horsta, Ksp. Timrå, Medelpad. 

Bronze-

Enligt min mening kan man ha gått till väga på följande sätt vid 
dess tillverkning. Man bar i ett plastiskt lerunderlag åstadkommit 
en fördjupning motsvarande bucklans form. Man kan därvid ha haft 
en modell, som man tryckt ned i leran eller man kan för hand ha 
utarbetat så mycket som möjligt av framsidans ornering. Man har 
sålunda i kanten av kaviteten med en lämplig puns gjort avtryck, 
vilka motsvarade den grova pärlranden på bucklans kant. Det är möj
ligt, att man redan på detta stadium i fonntillverkningen åstadkom 
ringformiga koncentriska rännor, vilka skulle motsvara de blivande 
snörliknande linjerna ooh likaså de rännor eller fåror, som skulle 
motsvara de radiala listerna på bucklans mittparti. Därefter lät man 
formen torka och sedan man pudrat eller isolerat kaviteten t. ex. ge
nom att fukta den med vatten, hällde man smält vax i densamma till 
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Fig. 3. Tygfragmenl med avtryck av bronsbeslaget fig. I. — Stoff-
fragment mit Abdruek des Bronzebeschlaget in Abb. i. 

en tjocklek som motsvarade del färdiga spännet. Efter en justering 
av eventuellt defekta partier och sedan man placera! öglan av vax på 
dess plats hade bucklans baksida erhållit sin slutgiltiga form och 
hado ett utseende, som framgår av fig. 2. Därefter täcktes denna bak
sida med formlera ooh man avlägsnade det formlager, som täckte 
vaxbucklans framsida. Nu kunde den slutgiltiga orneringen av strål-
kretsar och snörliknande ränder utföras genom sönderdelning av de 
upphöjda vaxrändema, och även don i bucklans centrum befintliga 
mittknoppen tillformas. Att vi ha att göra mod ett typiskt vaxarbete 
framgår Icke minst av den förstorade detaljen i fig. 5. En trämodell 
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skulle i detta fall vara 
omöjlig att utföra med de 
rundade konturer, som or
namenten ha. Avgörande 
härvidlag är framför allt, 
all tle radiall gående lis
terna på mittpartiet ha 
överskjutande kanter. Niir 
yaxmodelleiis framdel bli
vit fullständigt färdig om
gavs även denna slutgil
tigt med lera sedan lämp
liga ingöt- och luftkanaler 
utförts, varefter bucklan 
göts å cire perdue. 

Man kan också, vilket 
t. o. m. är troligare i detta 
fall, ha börjat med till
verkningen av vaxmodel-
lens framsida eller över
del. 1 så full bar man pa 
ett lämpligt underlag, som 
till formen motsvarade 
bucklans undersida, mo
dellerat en lämplig rund 
vaxplatta, i vars kant inan 
genom avtryck med ett 
röi-fiirmigt eller urholkat 
föremål fått fram den 
grova pärlrandcn. De 
snörliknandc ränderna 
kan man ha åstadkom
mit genom bearbetning av 
smala vaxstrimlor, som 
applicerats på ytan. Sedan framsidan täckts med lera har man fort
ast! med utarbetandet av undersidan. Därefter göt man liksom i förra 
fallet ä cire perdue. 

Det färdiga gjutstycket kan måhända inte kallas förstklassigt dock 

Fig. 4. Bronsbeslag. Jävre, Horllax sn. Norr-
bollen. — Bronzebeschlag. Jävre, Ksp. Horllax, 

Norrbotten. 
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Fig. 5. Förstorad detalj av bronsbeslagets fram- och baksida. Horsta, Timrå sn, Medel
pad. — Vergrössertes Detail des Bronzebeschlages aus Horsta, Ksp. Timrå, Medelpad. 

Vorder- und Ruckseite. 

kanske mindre med avseende på ornamentikens karaktär och utfö
rande. Frånsett mittpartiet med dess radialt gående lister, vilka äro 
grovt utförda och visa spår efter bearbetning i vaxet, så äro nämli
gen de snörliknande ränderna tämligen väl utförda, där de äro oska
dade och likaså pärlranden vid kanten. Emellertid synes av allt att 
döma stycket ha blivit misslyckat vid själva gjutningen och troligen 
har detta helt enkelt berott på att i formkaviteterna en del luft funnits 
kvar, vilken inte fått utlopp och denna luft har på sina ställen pres
sat tillbaka smältmassan med resultat, att ornamentiken där blivit 
suddig eller nästan utplånad och på vissa ställen såsom vid mittpar
tiet har ett totalt genombrott skett. Typiskt är även det förhållandet, att 
i de flesta av kantpärlornas skålade undersidor befinner sig en större 
eller mindre metallklump (tig. 2 o. 5), vilket utgör ett resultat av den 
sammanpressade luftens tryck. Huvudorsaken torde väl ha varit, att 
formen ej varit tillräckligt torr; även kan det tänkas, att man haft 
dåliga luftkanaler, så att gaserna ej kunnat tränga ut. För att av-
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Fig. 6. Förslorad detalj av bronsbeslagels fram- oeh baksida. Jävre, Horllax sn, Norr
botten. — Vergrössertes Deluil des Bronzebetchlaget aus Jävre, Ksp. Horllax, Norr-

bollen. Varder- und Riickseile. 

hjälpa skadan i mitten sedan bucklan blivit färdiggjuten, liar man 
gjort en pågjutning och denna har åtminstone dolvis lyckats så till 
vida, att man utfyllt ett större hål. Två mindre hål synas däremot ba 
lämnats obeaktade. På baksidan f rami rader don lappartadc pågjut-
ningsmassan mycket tydligt. På framsidan däremot har man lyckats 
smälta ihop pågjutningsmasean ganska väl ined det ursprungliga god
set. Det kan påpekas, att bucklan består av en zinkrik bronslegering. 

Det kan vara lämpligt att i detla sammanhang även undersöka de 
metoder man använt vid de nämnda gotländska smyckenas och Jävre-
spännets tillverkning. Vad beträffar de gotländska smyckena, kan det 
utan vidare fastslås, att de äro ä cire perdue-arboten och deras trinda 
form antyder, att vaxmodollen utarbetats på fri hand. 1 fråga om 
Jävresmycket (fig. 6) så har man vid dess tillverkning använt ett 
mera komplicerat förfaringssätt. Smycket har ett tallriksformat mitt
parti med en i centrum befintlig konisk knopp, skålad på baksidan; 
därefter följer ett genombrutet parti bildat av en krets av treuddar; 
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sedan kominer ett ramliknande parti, som bildar en imitation av en i 
flera varv lagd tråd eller snodd, varvid endast det yttersta varvet er
hållit en genom snedställda streck snoddliknande ornering; ytterst 
finnes en kant av kupiga tätt intill varandra ställda rundlar. d. v. s. 
ett slags pärlrand. På baksidan äro des.sa rundlar svagt skålade och 
där finnas vidare nära kanten två diametralt ställda dubbelöglor. 
Det hela är gjutet i elt. Det bör framhållas, att från framsidan sett 
ligger det genombrutna, uddformige partiet icke i samma plan som 
det yttre snörliknande partiet. På baksidan kan vidare iakttagas en 
egenartad företeelse nämligen, all uddarnas spetsar vid övergången 
lill del ramliknande partiet ha liksom klumpartade förtjockuingar 
och detta är även fallet med de olika rundlarna Jag föreställer mig 
att man vid gjutningen av spännet gått tillväga på följande sätt: man 
har i en troligen öppen skålform gjutit en vaxmodell av enbart mitt
partiet, men man har därvid i kaviteten icke format ut uddarna utan 
låtit detta parti bilda ett sammanhängande helt. Denna modell bar 
sedan upptagils ur formen och antagligen har man då skurit ut de 
olika uddarna, eftersom delta tillvägagångssätt varit bekvämare än 
att göra en färdig form för uddarna. Uddarnas skarpa kanter skulle 
lättare kunna förklaras på detta sätt och vidare även det faktum, att 
flora av uddarnas spetsar äro tvärt avskurna. Man har därefter pas
sat in hela detla mittparti i den omgivande ramen, givetvis också av 
vax, ooh i denna utarbetat de snörliknande linjerna. Slutligen har 
man applicerat rundlarna av vax längs kanten ooh dessa rundlar ba 
kunnat förfärdigas för hand eller i någon form. Man har sålunda 
erhållit en fullständig vaxmodell av smyckets framsida. Därefter har 
man omgivit denna med formlera och vänt det hela så att baksidan 
blottados. Man har nu för att bättre fästa uddarna vid det omgivande 
ramliknande partiet droppat smäll vax i beröringspunkterna och mun 
har gjort på liknande sätt beträffande rundlarna. Samtidigt har man 
också något skålat dessa. Sedan vaxmodellen sålunda blivit fullstän
digt färdig, omgav inan den med lera och göt ä cire perdue. 

Det synes mig lämpligt att i detta sammanhang upptaga till be
handling Korosuo's uppsats om gjultekniken i Finland.8 Korosuo 
menar, att jag i mina undersökningar om förhistorisk metallteknik 
ställer mig tvivlande och negaliv till möjligheten av att man gjutit 1 
sandform under brons- och järnåldern. Han vill nu försöka göra gäl-

* Finskt Museum Lill, Helsingfors 1946. 
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lande, att framför allt järnålderns gjutsmedor till övervägande del 
gjutit smycken, handtag, beslag och bronsdelar till vapen i tvådelade 
sandformar mod utnyttjande av trämodeller och av allt att döma 
denna metod även varit känd under bronsåldern. Han lämnar en in
gående skildring av den finländska allmogens nutida gjutningsmeto-
der beträffande sandgjutning och utgående framför allt från några 
finländska rumla genombrutna spännen vill han göra gällande, att 
dessa gjutningsmetodor kommit lill användning även under förhisto
risk tid. 

Vi skola först till oss själva ställa en fråga. Vad menas i modern 
lid i själva verket med gjutning i sandformar? Som Korosuo riktigt 
framhåller, är denna tekniks förnämsta kännetecken att man har två 
s. k. gjutflaskor eller flaskramar numera av järn, förr av trä, fyllda 
med en speciell sorts finkornig gjutsand, i vilka formkaviteterna gö
ras genom avtryck av en modell eller ett originalföremål, varefter 
formsandeu med dess avtryck får torka i varmugn innan gjutningen 
kan ske. Vissa justeringar och enklare ingrepp i formen kunna göras 
före torkningen. Egentligen blir det här cn strid om ord, ty när jag 
i mitt tidigare arbete redogör för de enklaste gjutproecsserna i tvåde
lade farmer av bränd lera, så blir detta i princip summa sak. Vi veta 
ju ingenting om huruvida man i förhistorisk tid förvarade de olika 
formlerorna i tråg eller ramar av trä och det är ju möjligt, att den 
förhistoriska formleran ibland var så starkt uppblandad med sand. 
att den till konsistensen blev likartad med vår moderna gjutsand. 
Beträffande sandgjulningen som en självständig och fullt utbildad 
metod veta vi emellertid fullt besked först under 1700-talet. Om me
toden existerat under medeltiden i den form vi uppfatta den, så synes 
don åtminstone inte ha spelat någon större roll, ty den omnämnes ej 
varken av Theophilus eller Ccllini i deras arbeten om metalllcknik.* 
De av Korosuo anförda beläggen på tidigare forskares spekulationer 
om förhistorisk sandgjutning synas mig sakna all beviskraft och lika 
svaga äro de bevis på förekomsten av rester eftor eventuella sand-
gjutningsformar som Korosuo framdrager. Jag har inte sett med egna 
ögon de ålieropado gjiitfornisfragmenten av »förstenad sand» från 

' Technik des Kunethandwerks im sehnten Jahrhundert tios Theophilus 
prosbyter divorsarum artium schedula, herausgegeb. von Wilhelm Theobald, 
Berlin 1933. — Abhandlungen Iiber dio Uoldschmiodokunst und die Sculptur 
von Benvenuto Cellini, iibersetzt von Justus Brinckmann, Leipzig 1867. 
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Nikonkallio i Laihela i Finland, men Korosuo anser dem vara av 
samma art som de i Birkas svarta jord förekommande sandstensfor
marna, vilka han anser vara »potrifierade delar avsandförmar». Emel
lertid äro de bland Birkafynden förekommande gjutformsfragmenten 
alls icke av denna ari oeh jag vill härtill tillägga att, enligt uppgift 

av våra svenska geologer, dylika 
eventuella gjutformsfragment aldrig 
skulle kunna bibehållas i jorden 
någon längre tid utan de skulle på 
grund av fuktigheten relativt fort 
upplösas i sina naturliga bestånds
delar. 

Det återstår alltså endasl all för
söka utläsa vad originalbronserna 
själva kunna ha att säga oss. Det är 
härvidlag som Korosuo gör sig skyl
dig till ett grundväsentligt misstag, 
då han menar, att eftersom några 
av de enklaste vikingatidsspännona 
kunna ba gjutits i .saudfomi, så ha 
större delon av järnålderns smycke-
hosta iui tillkommit på samma sätt. 

När Korosuo nu meddelar, att han 
låtit framställa ott runt genombru
tet vikingatidsspänne genom sand
gjutning, så är detta ingen sensa
tionell nyhet. Vid flera tillfällen 
har också Herman Bergmans konst-
gjuteri i Stockholm utfört kopior 
av förhistoriska föremål med till

hjälp av sandgjutningsmetoden, men det är därför inte avgjort, 
att de förhistorisk;!, bronsgjutama använt samma metod. Särskilt 
om det gällt sandgjutning mod sammansatta formar skulle de 
ha saknat de hjälpmedel, som vi i vår tid ha tillgång till. Jag skulle 
i detta sammanhang vilja poängtera ytterligare en sak. Korosuo fram
håller, att sandgjutningen hårfint återgiver modellens minsta detal
jer och att ingen efterbehandling, ciselering av gjutstycket varit nöd
vändig. Ja, detta torde vara en sanning med stor modifikation och be-

Fig. 7. Förstorad detalj av bronsspän
ne. Grav 104, Björkö, Adelsö sn, Upp
land. — Vergrössertes Detail einer 
Bronzespange, Grab 104, Björkö, Ksp. 

Adelsö, Uppland. 
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Fig. 8. Förstorad detalj av modern kopia av bronsspänne från vikingatiden. — Ver-
grössertes Detail einer modemen Kopie einer Bronzespange aus der Wikingerzeit. 

roende på vilka anspråk man ställer. Men Korosuo glömmer i della 
sammanhang nämna, att ytan på gjutstycket efter eu sandgjutning 
vanligen har eu karakteristisk småknottrig struktur ooh att ornamen
tens kanter icke äro alltför skarpa, beoende på att ytan hos en sand
form aldrig kan bliva lika slät som motsvarande på en form av fin-
slammad lera. Undersöka vi nu ytan närma re pa de förhistoriska 
bronser, vilka icke äro alltför skadade av ärg eller vittring, så skola vi 
finna, att denna som regel är relativt slät, även i undangömda hörn 
ooh i fåror typiska för karvsnitt, där det alltid måste ha varit svårt 
att putsa ytan. Detta gäller åtminstone det svenska materialet. 

Jag vill i anslutning härtill diskutera ett finskt spänne, som upp
träder bland Birkafynden (H. Arbman, Birka I, Taf. 84: 4). Det till
hör en tämligen vanlig rund typ, kupig och med genombrutet arbete 
samt försedd med utskjutande tappar eller piggar på framsidan. Den 
är av allt att döma av precis samma typ som en finsk spännbuckla 
från Kangasala, avbildad av Korosuo som fig. 5 i hans uppsats. 
Fig. 7 visar en detaljbild av Birka-spännet i förstorad skala. Jäm
föra vi nu härmed en detaljbild av ett i modern tid ooh i en sandfonn 
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Fig, 9. Förtiorad detalj av bronsspänne. Grav ISO, lijiirkö. Adelsö sn. Uppland. —• 
Vergröltertet Detail einer Brometpange. Grab 530. lijiirkö, Ksp. Adelsö, Uppland. 

gjutet spänne, lig. S. sa finna vi. atl ytan pa llirkaspännot är jämfö
relsevis aläl i förhållande till del moderna spännet. Au viktigare 
ifråga om Birkaspännel Br emellertid, atl ornamentens konturer äro 
absolut rundade. Inga av de vassa kanter finnas, vilka äro så typiska 
för karvsnittet. Det kan sålunda härvidlag Inte vara tal om en mo
dell skuren i trä. Man kan i delta fall inlc heller länka sig, att orna
mentet utarbetats så att säga negativ! och lör hand i cn konkav form, 
eftersom de genomgående hålen äro koniskt formade sedda från spän
nets framsida. Man måste sålunda ha arbetat med en modell i något 
plastiskt material, närmast vax. Dotla bekräftas också av den på 
spännets baksida befintliga nalhallaron, som är mycket för grov för 
atl utan stor svårighet ha kunnat böjas från en rak ten till sin nu
varande kriimma form, fig. 10. Dessutom är den svagt skålad på 
insidan. Allt talar sålunda för etl vaxarbete. Som ytterligare jämfö
relse vill jag visa på ett spänne ined typisk karvsnittstcknik från 
grav 530 i Björkö, fig. 9. Det har otvivelaktigt blivit förfärdigat efter 
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en troligen i trä skuren modell. Det liniis nämligen två identiskt lika 
spännen i samma grav. På dessa spännen finnas visserligen inga 
överskärningar, .som skulle ba försvårat eller omöjliggjort använ
dandet av sandform och nålfäste! på baksidan iir av så klent gods. 
att det mycket väl kan ha blivit bockat efter gjutningen. Det oakl.it 
tror jag ändå, att on form uv finslammad lera kommit till använd
ning främst på grund uv kanternas skarpa konturer. Vidare förelig
ger en viss skillnad beträffande ytans struktur även ifråga om spän
net, fig 9 och kopian fig. 8. Trots sitt vittrade tillstånd är det förra 
på något salt slätare. Del bör vidare beaktas, atl skulle sandformar 
ha använts under förhistorisk tid, så torde den sand som nyttjats 
knappast ha vari! mera Einkornig iin nutidens väl beredda gjutsand 
utan snarare grövre, eftersom forntidens gjutmästare här i Norden 
väl icke haft tillgång till de fina såll, som vi nu ha. Och detta måste 
löni med sig. att om dol tivcr huvud existerar några föremål, som 
gjutits i sandformar under förhistorisk tid, så böra dossa ha en ännu 
grövre yta iiu vad som iir falle! beträffande t ox. kopian fig. 8. 

Korosuo menar, alt del icke är 
möjligt att löstaga on vaxmodell 
ur leran ftir all förbättra och 
ändra formen. I >etta iir emellertid 
fel. Det gar tvärtom mycket Ina 
att lösgöra vaxmodcllen från sitt 
underlag eller ur en form, om man 
blnii som jag ovan antytt håller 
denna fuktig. Jag har själv vari! 
mel om denna procedur på Her
man Bergmans konetgjuteri. 

Korosuo framhåller vidare: 
»Svagheten hos flora av de &\ 
Ordeberg framställda tekniska lös
ningarna är jus! de komplicerade 
förfaringssätten. Användningen av 
sådana metoder förefaller därför 
mindre sannolik, i synnerhet s 
man kunde nå resulta! med enk
lare medel. Detta ha alla yrkesmän 
enhälligt framhållit.» Det kan ju 

Fig, III. Detalj av bronsspänne, bak
sidan. Grav 104, Björkö, Adelsö sn. Upp
land.— Detail einer Bronzespange. Grab 
104, lijörkö, Ksp. Adelsö, Uppland. 
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vara förklarligt, att inte de finska yrkesmännen haft tillfälle eller för
måga att sätta sig in i mina utredningar om förhistorisk metallteknik. 
Men man kan dock fordra av Korosuo, som nu vill kritisera min bok, 
att han underkastar sig mödan att läsa mitt arbete ordentligt och att 
han försöker tränga in i de problemställningar jag uppställt och för
sökt lösa på basis av det förefintliga materialet. 

Det kan förefalla oss moderna människor, att de metoder, som till-
lämpats av den förhistoriska hantverkaren likaväl som av nutida pri
mitiva folk se ut vara tillkrånglade oeh tidsödande. Vi måste emeller
tid betänka, att dessa hantverkare i mångt och mycket varit i avsak
nad av vår maskinella utrustning och våra tekniska hjälpmedel. 
Deras tankegång har varit en helt annan än vår, och de ha använt 
mera finurliga metoder för att vinna sitt mål, ooh för dem har tiden 
ingenting lietytt. Beträffande speciellt metallhantverket under för
historisk tid vill det synas, som om dess utövare ifråga om gjutning 
arbetat efter vissa bestämda huvudprinciper sålunda dels å cire 
perduemetoden dels gjutning i två- mera sällan flerdelade formar av 
sten och metall. Men de olika mästarna ha dock kunnat variera sina 
metoder. Härvidlag kunna endast de efterlämnade konstprodukterna 
var för sig lämna upplysning, och det är detta jag försökt att klar
lägga i mina utredningar. 

Man måste emellertid ha ett visst verklighetssinne och logik när 
man sysslar med hithörande ting. Jag kan sålunda inte följa Koro-
suos tankegång, när han t. ex. talar om att i Finland under yngre 
järnåldern utvecklades en egen formningsmetod, håltappningstekni-
ken. Det handlar härvidlag om vissa runda genombrutna spännen på 
framsidan försedda med utskjutande piggar eller tappar. På sid. 19 i 
sin uppsats försöker Korosuo schematiskt åskådliggöra hurusom 
gjutmästaren arbetat med en trämodell, vilken hade genomgående 
hål på de ställen där tapparna på originalet skulle sitta. För att få 
framsidans fonnkavitet tryckte gjutmästaren ned modellen i formsan
den och samtidigt stack han en pinne genom hålen i modellen för att 
erhålla kaviteterna för de utstående tapparna. På sid. 21 utvecklar 
Korosuo sin tankegång ytterligare och utgår härvidlag från det ovan
nämnda spännet från Kangasala, som har ett litet runt hål i kanten 
på det ställe, där en tapp borde ha suttit. Ifråga om trämodellens till
verkning framhåller Korosuo bl. a., att man med ett punsjärn »slagit 
ett cylinderformigt hål genom hela bucklan. Då bucklan redan var 
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urholkad på inre sidan, riktades genomslaget vinkelrätt mot klot-
segmentets yta, i klotradiens riktning, således från sidan sett en 
aning snett inåt. Ett sådant hål skulle ingen sandtapp, varken i den 
övre eller i den undre formen, ha kunnat fylla utan att gå sönder, då 
modellen avlägsnades. De exemplar, i vilka ett hål bevarats i själva 
gjutstycket, böra förklaras sålunda, att formens sandtapp icke har 
brustit vid basen, utan endast en aning från spetsen, varvid i gjut
stycket kvarblivit en tydlig fördjupning, som sedan öppnats vid 
efterbehandlingen i syfte att nita en lös tapp på den bortglömda tap
pens plats.» 

Jag har offrat mycket tid för att försöka förstå Korosuos tanke
gång härvidlag, men jag måste erkänna, att jag inte lyckats. Det hela 
förefaller mig ytterst dunkelt för att inte säga obegripligt. Jag anta
ger, att han menar, att gjutmästaren, sedan han tryckt ned trämo
dellen i formsanden, glömt att sticka en pinne genom något av de 
ifrågavarande hålen på modellen, då han gjorde kavitetema för de 
utstående piggarna. 1 stället skulle den sand, som då trängt igenom 
hålet och som fått stanna kvar sedan trämodellen avlägsnats ha bil
dat en liten tapp eller pelare, som sedan i sin tur vid gjutningen skulle 
ha givit upphov till ett hål på bronsbucklan på den plats, där en tapp 
av brons rätteligen borde ha suttit. Detta skulle teoretiskt sett kunna 
vara möjligt, om hålet befunnit sig mitt i botten på trämodellen ooh 
vinkelrätt mot ytan, så att inga överskärningar förstört sandpelaren 
när modellen lyftes upp. Men Korosuo framhåller ju samtidigt och 
riktigt nog för övrigt att hålen vid trämodellens kant slogos eller bor
rades från sidan sett en aning snett inåt, d. v. s. vinkelrätt mot ytan. 
Därav följer, att ingen sandtapp kunnat bibehållas vid kanten varken 
helt eller delvis. Frånsett nu också det föga sannolika i att gjut
mästaren icke skulle ha upptäckt och borttagit den eventuella sand
piggen, sedan han lyft upp trämodellen. 

Jag vill påstå, att problemet ligger till på ett helt annat sätt än vad 
Korosuo försökt göra gällande. Om nämligen spännet från Kanga-
sala (Korosuo, a. a. fig. 5) tillhör samma typ som Birkaspännet, 
fig. 7, så utgör det otvivelaktigt ett ä cire perdue-arbete. Vidare skulle 
jag vilja tro, att det i kanten på Kangasalaspännet befintliga hålet 
tillkommit med avsikt vid gjutningen. En del spännen under yngre 
järnålder, icke minst i Finland, ha nämligen parvis varit förenade 
med kedjor, vilka fästats i ett i respektive spännes kanter befintligt 
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hål. Vi kunna därför fråga oss, om inte hålet på Kaugasalaspännet 

varit ämnat att uppbära en dylik kedja. 

Enligt min mening har Korosuo inte lyckats förebringa några be

vis för att under förhistorisk tid sandgjutning i ordels egentliga be

tydelse spelat någon roll som en självständig ooh fullt utbildad 

metod. Men väl har man i vissa t rakter kunnat använda s tarkt sand-

bhindade leror i vilka man gjort avtryck för att gjuta enklare före

mål. Korosuos undersökningar ha emellertid sitt värde i den mån 

de belysa den finska allmogens nutida gjutningsmetoder och att do 

väcka intresset för do tekniska problemen. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Andreas Oldeberg: Sandguss oder »ä cire perdue»? 
Im Jahre 1948 erhielt das Staatliehe Historische Museum ein interessantes 

Kundstiick als Geschenk: eine Bronze-Buckelscheibe aus Horsta, Kirchspiel 
Timra, Medelpad, Abb. 1—2. Die Buckelscheibe, die möglicher Weise als 
Spange gedient hat, diirfte eine gewisse Vonvandlschatt mit gotländischen 
Schmuckstiickon aus der tJbergangszeit von dor Bronze- zur Eisenzoit und 
mit ähnlichen aus spätcrer Zeit haben, vgl. ein solches aus Jävre im Kirch
spiel Horllax, Norrbotten, Abb. 4. Was die Herstellung dieser Bronzo-
buckelsclioiben betrifft, so scheint aus don nngostcllten Untersuchungen 
hervorzugehon, dass sie nach der å cire perdue-Methode angefertigt wurden. 
Hierbei ist, man aut verschiedene Weise vorgegangen. Im Falle der Horsta-
Spange diirfte das Wachsmodell ganz mil freier Hand ausgoarboitet worden 
sein. Bei der Spange von Jävro scheint das Wachsmodell in zwei getrennten 
Klappen gemacht worden zu sein, wobei man zuerst den Mittelloil ver
mutlich mittets Ciuss aus einer Modellform herstellte, und danaoh die iibrigen 
Teilo mit der Hand in Wachs hinziifiigte. 

Es ist in Erwägung gozogon worden, zuletzt kiirzlich von einem finnischen 
Forscher, Korosuo,1 dass in dor Bronzo- und Eisenzeit die Sandguss-
Methode, d. h. der direkte Guss in Sandformon nach Abdriicken von Holz-
modellen, woitaus gewöhnlicher als der Guss å cire perdue gewesen sein 
soll. Korosuo beruft sich hierbei auf gewisse finnische Spången aus der 
Eisenzeit mit vorspringenden Zapfen, von denen in raoderner Zeit Kopien 
gerade unter Zuliilfenahmo dor Sandguss-Methodo ausgefuhrt wordon sind. 
Ich bin jedoch der Ansicht, dass diese Methode in vorgeschichtlioher Zeit 
keino Kolle gespielt hat. Wenn wir in unserer Zeit mit unseror masohinellen 
Ausriistung komplizierte Ulisso in Sandformen ausfiihren können, so be
deutet das nicht, das auch die Gusshandwerker der Vorzeit dazu im Stande 
waren. I liese, wie auch primitive Völker noch in der Gegenwarl, arbeiteten 

1 Finskt Museum LIII, Helsingfors 1946, s. 5 ff. 
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lieber mit Hilfe ihrer nach unseren Begriffen vorwickelten und klinstlichcn 
Methodon und die Zeit spiolto fiir sie liberhaupt keine Rolle. Es sei däran 
erinnert, dass noch in unserer Zoit die Bronzegiesser lieber mit der å cire 
perdue-Methode arbeiten als mit der Sandguss-Methode, wenn es gilt, mehr 
kunstlerisch betonte Bronzen herzustellen. Die von Korosuo angoflihrten 
Erscheinungen bei den finnischen Spången können auf ganz andere Weise 
erklärt werden. Im iibrigen darf hervorgehoben worden, dass die Obor-
fläehe vorgeschichtlicher Bronzen äusserst seiten, wenn uberhaupt je, gerade 
jene speziello kleinkörnige Struktur aulweist, die fiir Guss-Stlicke aus einer 
Sandform so charakteristisch ist, vgl. Abb. 5—7, 9 mit.Abb. 8. 
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