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Bronsgjutning i flerdelad form
Av Inger Zachrisson

De över tiotusen formfragment till olika
föremål som framkommit vid undersökningarna på Helgéi i Mälaren har starkt
ökat kunskapen om forntida bronsgjntningsteknik. 1 De kan dateras till yngre järnålder, framför allt folkvandringstid och
veneleltiel. Nägot enstaka fragment kan möjligen vara från vikingatid. Det visar sig att
sä gott som alla dessa formar av sandblandad lera härrör från gjutning av bronsföremål i flerdelade formar. Denna enkla och
billiga metod har varit den helt dominerande under sagda tid.
Redan innan dessa formar påträffades
hade förf. kommit till samma resultat beträffande vikingatida föremål av brons. 2 I
avsaknad av formrester — varav då endast
Fig. i. Gjutformsrester av bränd lera till runda och
treflikiga spännen m. m. Hedeby, Schleswig. Foto
Stlilesvvig-Heilsteinisches I.amlesimiseiim fiir Vorund Friihgeschichte, Schleswig, 1959. Ca 2/3. —
Remains of moulels of burnt clav intended for
roimil anel three-lobed brooches, etc. Heelebv.

Schleswig.

några få vikingatida fragment påträffats i
Sverige, jämte ett mindre antal frän samma
tid i Hedeby:i — kunde detta påvisas genom ett studium av ett större antal brons1

Excavations at Helgo. III. Report for 1960-1964.
Ed. W. Holmqvist in coll. with K. Lamm anel A.
Lundström. Stockholm/Uppsala 1970 och F.xcavalions at Helgo. IV. Workshop. Part I. Ed. W.
Holmqvist in coll. with K. Lamm, A. Lundström
anel J. Waller. Stockholm/Uppsala 1972. I nästa del
av serien kommer mer av ele gjuttekniska problemen att behandlas.
2
De ovala spännbucklornas tillverkningssält, Tor
1960 och Smeilsfyndet frän Smiss, Tor 1962 (Uppsala).
3
Dessa är ej fullständigt publicerade. Se H. Jankuhn, Die Bedeutung der (iiiBfonncn von Haithabu. Das Ahnenerlie, Bericht iiber die Kieler
Tagung ii)')'). Neumiinster 1944, och T . Capelie,
Mctallschmuck und GuBformcn aus Haithabu (Ausgrabung 1963-1964). Berichte iiber die Ausgrabungen in Haithabu, Bericht 4. Hrsg. von K.
Schietzel. Neumiinster 1970. Vissa är avbildade i
fört:s lic.avhandling 1962 (se not 4), samt i Tor
1960 (se not 2). Nägra finns i bild hos A. Olelebcrg,
Metallteknik under vikingatid och medeltid, Slockholm 1966.
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Fig. 3. Ena halvan av 111 bronsnäl, som i sin övre

del är halvrund, i sin nedre rund i genomskärning.
Observera alt nålen ej är rätad och tillspetsad nedtill. Trakten av Lärbro kyrka, Gotland. Foto Gotlanels fornsal. 1/1. — One half ot a bronze pin,
the upper part of which is semicircular. the lower
part circnlar in cross section. Note that the point
has nol been sliaightene-el or sharpened. Near I.ärbro Church, Gotlanel.

Fig. 2. Bronsnäl från Bredgården, Närs, Othem
sn, Gotland. Märk gjiiisiimmen som löper längs
del släta nälskaftets övre del. Foto ATA. 1/1. —

Bron/e- pin from Bredgärden, Närs, Othem parish,
Gotland. Note the casting seam running along the
upper part of the smoeith pin shaft.

föremål. Framförallt avslöjade gjutsömniar

pä föremålen mycket om tillverkningssättet
Av vikingatida föremålstyper som visade sig
ha varit gjutna i flerdelade lönnar kan
nämnas ovala spännen — även genombrutna skällor till sädana —, dosspänncn,
nye kelskaft och runda spännen. Beträffande
den sistnämnda kategorien bestyrktes detta
dessutom av gjutformsfragment från Hedeby (lig. 1).
' Bronsgjiilningsleknik under vikingatid. I. Text
(117 s.). II. Bilder (128 fig.). Institutionen för norelisk och jämförande fornkunskap, Uppsala universitet. Uppsala 1962.
Se exempel trän Smissfyndet, Tor 1962. Jfr dock
Oldeberg, a. a., s. 84, 87.

Dessutom har ytterligare några slag av
föremål visat sig vara gjorda på samma sätt.
Det är treflikiga spännen, gotländska nålar,
selbågskrön och stigbyglar. Då dessa senare
rön hittills enbart föreligger i förf:s opublicerade licentiatavhandling från 10624 kan
de vara av intresse att redovisa. — Beträffande de förstnämnda skall bär endast nämnas att flera formfragment till treflikiga
spännen fanns med bland de formrester
som redan då framkommit i Hedeby, och
som genom sin förekomst av breda kantbräm klart pekar pä gjutning i llerdelad
lönn (fig. 1).
Flertalet smä gotländska bronsnålar från
vikingatid är försedda med spol- eller päronformade huvuden, antingen massiva eller perforerade och ihåliga. De måste ha
tillverkats pä samma sätt som tidigare påpekats om gotländska nyckelskaft av likartat utseende. 1
Liksom nyckelskaften har nålhuvuden av
della slag alltid två likadana sidor, åtskilda
av en slät list eller blott av en kant eller
Fornvännen 68
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Fig. 4. Selbagskrön av b r o n s frän Sösta, Romfart u n a sn, V ä s t m a n l a n d (längel ca 13 c m ) . Del h a r

tydliga gjutsömmar i tftmhälen. Bilden underifrån
\ i s a r h u r en stor bil av l e r k ä r n a n ligger kvar.
Foto A T A . — Horse-eeillar crest of b r o n s e from
Sösta, R o m f a r t u n a p a r i s h . V ä s t m a n l a n d (length ca.
13 em). T h e r e a r e clearly visible casting si-ams in
l h e rein holes. I Iu- p h o l o laken from i i n i l e r n e a t h
shows t h e reiiiain of a large- piece of lhe- clay core.

»söm», vid vilken o r n a m e n t i k e n ej »möter».
Goda exempel härpå är två nålar i Gotlands fornsal, Visby, ifrån
Mullvalds,
Hemse sn (GF C 1031) respektive U talskog,
2, Älskog sn (GF C 4495). På en dylik nål
från Bredgärden, Närs, O t h e m sn (SHM
15752: III) syns till och med ett svagt spår
av en gjutsöm, löpande högst u p p längs det
släta nålskaftet (fig. 2).
I sällsynta fall har h u v u d e t tillverkats i
två halvor, vilka sedan nitats ihop. Därvid
har skaftet varit hopgjutet med den ena halvan. Ett sådant exemplar finns frän R o m a
socken (SHM 2059). Ett a n n a t är funnet i
trakten av L ä r b r o kyrka (GF C 4203) (lig.
3). Det är ej komplett. Endast den ena halvan med skaftet — som i sin övre del är
halvrunt, i sin nedre r u n t i genomskärning
— finns bevarad. Att den är ett halvfabrikat visas också av att nålen ej är rätad och
tillspetsad nertill.
Selbågskrönen beir till de mera komplicerade bronsföremålen från vikingatid. De
är vanligen gjutna i ett stycke och ofta
mycket stora och praktfulla, rikt perforerade och förgyllda. Det på fig. 4 avbildade
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Fig. 5. Selbagskrön av b r o n s frän grav IV, T u n a ,
Alsike sn, l ' p p l a n i l (längel ca 13 cm). Det b e s t a r
ae två hälfter, \ i l k a n i t a t s i h o p . F o t o A T A . —
H o n e - c o l l a r cresl of bronze from grave IV, T u n a ,
Alsike p a r i s h . U p p l a n d (length ca. 13 1111). It consists ol two halves, w h i c h h a v e been riveled loget l u r .

exemplaret från Sösta, R o m f a r t u n a sn,
Västmanland (SHM 16119:3), visar den
vanligaste typen. Ett u n d a n t a g från regeln
utgör ett selbagskrön från grav IV i T u n a
i Alsike sn. U p p l a n d (SHM 10035), (fig- b)Det är tillverkat i två likadana hälfter, vilka
i efterhand nitats ihop.
Många överensstämmelser finns mellan ä
ena sidan selbågskrönen, å andra sidan d e
o v a n n ä m n d a nyckelskaften av prakttyp.
Båda slagen av föremål har två likadana sidor, är gjutna i ett och perforerade. Även
selbågskrönen företer bevis på att flerdelade
gjutformar använts. 6 Tydliga gjutsömmar
finns på så gott som alla de i Sverige och
Norge förekommande g e n o m b r u t n a selbågskrönen. De u p p t r ä d e r inuti tömhålen
som ringar skiljande föremålens två »hälfter» (se fig. 6, 4, 7).
Vidare har de flesta av krönen överst en
liten strierad eller tandad bård, som löper
som en skiljelist mellan de två sidorna. På
åtskilliga exemplar syns h u r d e n n a list ej
kan ha ornerats i ett, ty det är en »skarv»
i mitten av o r n a m e n t i k e n . O m ä cire
' Se dock O l d e b e r g , a. a., s. 86.
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Fig. 6. Selbagskrön av brons frän Borre, Vestfold,
Norge (längel ca 13 cm). Billien visar tydliga gjutsömmar inuti tömhälen. Foto Universitetets Oldsaksamling, Oslo. — Horse-collar crest of bronze from
Borre, Vestfold, Norway (length ca. 13 cm). There
are clearly visible casting seams in the rein holes.

perdue-metoden använts borde det ha funnits möjligheter för tillverkaren att retuschera upp sin vaxförmodell och undvika
detta.
Undertill är selbågskrönen ihåliga. Man
kan således även studera de partier, som
bildar tömhälstunnlarna. Också där kan
spär av gjutsömmar uppträda. Ett gott
exempel på detta är ett selbagskrön frän
Trysta, Åkerby sn. Uppland (UMF 3296),
vilket är avbildat på lig. 8. Här syns också
tydligt hur de två »halvorna» av föremålet
är något förskjutna i förhållande till varandra. Detta är ett otvetydigt bevis för att
flerdelad form använts.

Fig. 7. Detalj av selbagskrön av brons me-el en
tydlig gjiilsöm i tömhälel. Okänel fyndort. Foto
Uppsala museum för fornsaker. Ga 1/1. — Detail
of horse-eeillar crest of bronze wilh a clearly visible
casting seam in the- rein hole. I.ocality unknown.
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lig. 8. Selbagskrön av brons från Trysta, Åkerby
sn, Uppland, sett underifrån (längd ca 13 cm).
Här syns tydligt hur de två »halvorna» av föremålet är förskjutna i sidled. Folo l T ppsala museum
för fornsaker. — Horse-collar crest of bronze from
Frysta, Åkerby parish. Uppland, seen from underneath (length ca. 13 cm). It is easy to see that the
two »halves» of the object are laterally elis-

located.

Likaså kan man ibland längs mitten av
undersidan på vissa tidiga, massiva och
enkla selbagskrön finna en tydlig gjutsöm,
t. ex. på ett exemplar frän okänd fyndort
(SHM 6819: 537) (fig. g). Aven detta måste
alltså vara gjutet i flerdelad form. Här, liksom beträffande exemplen ovan, gäller att
sömmarna tydligen fått sitta kvar emedan
de ej varit synliga då föremålet användes.
De genombrutna krönen har också ofta så
tunn godstjocklek, att det kan ha varit
vanskligt att avlägsna sömmarna utan att
håligheter uppstod, allra helst som ytorna,
som ovan nämnts, ofta är förskjutna.
För att åstadkomma hålrummet inuti
kreinen har man behövt en kärna .av något
slag. Några rester av troliga kärnor finns
bevarade. Inuti det ovannämnda selbågskrönet från Sösta, Romfartuna sn, Västmanland (fig. 4), finns en större del kvar.

Fig. 9. Selbagskrön av brons med en tydlig gjiilsöm
längs undersidans mittlinje (längel ca 13 cm). Okänel
fyndort, Sverige. Foto ATA. — Horse-collar crest
ol bronze with a plainlv visible casting seam along
the mieldle of the underside (length ca. 13 cm).
Locality unknown, Sweden.
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Fig. 11. Stigbygel av brons, gjuten i flerdelad form

Fig. 10. Stigbygel av bions meel en ivdlig gjutaöm
längs undersidan (bredd ca 11,5 cm). Porla Brunn,
Skagershull sn, Närke. Foto ATA. — Stil rup of
bronze with a plainlv visible casting seam along
the underside (width ca. 11.5 cm). Porla Brunn,
Skagershull parish, Närke.

Vidare har två mindre fragment hittats i
grav 352 pä Björkö (SHM), och ett stiirre
mittparti vid Karlshult, Längbro sn, Närke
(SHM 10243). I n t e e n s sådana till synes invecklade löremålslormer, som selbågskrönen utgör, visar sig sälunda ha behövt till7
8

Jfr dock Oldeberg, a. a., s. 86.
I T . Capelle-H. Vierck, Modeln der Merowinger-

und Wikingerzeit. FrUhmittelalterliche Studien.
Jahrbuch des Instituts fär Frilhmittelalterforschung
der Universiläl Minister. Hrsg. von K. Hauck. Bd 5.
Berlin 1971, framkastas bl. a. på s. 99, på grundval
av ele matriser för tillverkning av förmoeleller som
finns, att en ändring i gjiillekniken skulle ha sked
mellan vendeltid och vikingatid. Gjutning i tväelelael form skulle ha avlösts av ä cire perdue-gjutning. Resultaten av undersökningarna ovan motsäger detta, vad gäller de enklare, massproducerade
bronsföremälcn.
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(bredd ca 12 cm). På undersidan löper 111 kraftig
gjiilsöm. Trolleborg Mose-. ThiSted Ami. Danmark.
Foto Nationalmuseet, Köpenhamn.
Stirrup of
bronze east in a twu-part or miiliipartite moiiltl
(width ca. 12 cm), On tiu- underside there is a
marked casting se-am. Trolleborg Mose, Thistccl
Amt, Denmark.

verkas ä cire perdue, 7 utan har gjutits i
flerdelad form med kärna.
De stigbyglar av brons, som tillverkades
under sen vikingatid, har också ofta gjutsömniar längs undersidorna. Fig. 10 visar
en sådan frän Porla Brunn, Skagershult sn,
Närke (SHM 9170: 1231). Nämnas skall
också två par-stigbyglar från Fors socken,
Sörmland (SHM 13703), där sömmarna är
belägna på samma ställen. Under en dansk
stigbygel från Trolleborg Mose, Thisted
Amt (NM 10849), syns ocksä (fig. 11) en tydlig gjutsöm, som är till hälften bortfllad.
Det verkar alltså som om gjuttekniken i
och med vikingatid ej nämnvärt förändras
vad gäller tillverkning av de vanligare
bronsföremålen. Samma metod tycks dominera som under århundradena innan, nämligen gjutning i flerdelad form.8 På Helgo
finns ännu åtskilligt av formrester kvar i
marken. Kanske kan också fynd frän
vikingatiden framkomma som ytterligare
belyser problemet!
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Bronze casting in multipartite moulds
Praetically all the thousands of moiilels from Helgo
in Lake Mälaren can be dated to the mielelle e)f
the firsl millenium. They are of sanelv burnt clay
and emanale from bronze casling in multipartite
moulds. 1 Prior to this, the author had reached the
same ii-sull as regards the manulactiire of various
Viking objects ot bronze, above all by sludying
llieir casling seams: lhe objects are oval brooches,
high round Gotland brooches, key bandles anel
round brooches.-

Moreover, three-lobed brooches, Gotland dress
pins, horse-collar eresls anel stirrups have- proved
to be manufaclured in the same- wa\ (see pictures).
1 hese results have been available onlv in the
author') inipiiblished licenliate thesis e>f 1962.—
Thus, it woulil seem Ihal, generallv speaking. lhe
casting techniques do not change from Viking
times as regards the manufacture of the common
bron/e objects (cf., however, Capelle-Vierck, p. 99/).
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