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The Historical Metallurgy Group and The British Museum Research 
Laboratory symposium on early extractive and fabrication metallurgy 
22nd and 23rd April, 1977. 

Det internationella symposium rörande tidig 
metallurgi, som hölls i London två dagar i 
april 1977, hade arrangerats i anknytning till 
den då på British Museum pågående utställ
ningen "Roman World — Gold and Silver 
AD 300—700". 

Sammanlagt 18 föredrag hölls. Detta möj
liggjorde en redovisning av åtskilliga aspek
ter på och nya rön rörande icke-järn-mdal-
lernas användning under bronsåldern ooh 
fram till yngre järnålder. Man noterar tack
samt, att föreläsningarna förelåg i stcncilerad 
form redan vid symposiets början i ett häfte 
redigerat av W.A. Oddy: Aspects of early 
metallurgy. Programmet var digert och hade 
i annat fall varit svårt att följa. 

Förteckning över föreläsarna och deras äm
nen: R.F. Tylecote. Minor and trace element 
partitioning in early copper smelting. U. 
Zwicker. Investigations on the extractive me
tallurgy of Cu Sb As ore and excavated slag 
from Keban on the Upper Euphrates (c. 
3500 BC). R. Hetherington. Investigation 
into primitive lead smelting and its produds . 
M.J. Hughes. The analyses of Roman tin 
and pewter ingöts. P.T. Craddock. Bronze-
Age metalwork in Spain. P. Northover. 
Bronze-Age metalwork from Wales. C A . 
Shell. Some examples of fabrication techni
ques of British gold objects. G.J. Varoufakis. 
Metallurgical investigation of the Krater of 
Derveni. W. Manning. Blacksmiths tools from 
Waltham Abbey. Kristina Lamm. Early Me
dieval metalworking at Helgo in central Swe
den. M.U. Jones. Metallurgical finds from a 
multiperiod settlement at Mucking, Essex. 
N . Swindells. Late Celtic Metalworking at 
the Möte of Mark, Dumfries. R. Maddin. 
The case for the early "steding" process in 

ancient Israel. W.A. Oddy. Gilding and Tin
ning in Anglo-Saxon England. K.S. Painter. 
Gold and silver in the Roman World. E.R. 
Eaton. Early metallurgy in Italy. Janet Lang. 
Joining techniques in the fabrication of me
tal artefacts. M. Spratling. Non-Ferrous Me
tallurgy in Britain in the First Millenium BC, 
with particular reference to the finds of Me
tallurgical Debris from Gussage All Saints, 
Dorset. 

Sammanställningar av symposieföredrag 
ges sällan någon större spridning utanför 
symposiedeltagarnas krets. Nedan ges därför 
en kort sammanfattning av de olika föredra
gen med undantag av Shells och Maddings, 
som tillkommit senare och av Spratlings, som 
jag tyvärr var förhindrad att taga del av. 

Tylecote hade baserat sina försöksframställ
ningar av koppar på dels oxidmalmer, dels 
sulfidmalmer. Av spårämnenas fördelning i 
malm, slagg, råmetall och raffinerad metall 
kommer han till slutsatsen, att den tämligen 
rena kopparn under tidig bronsålder bottnar 
i de då använda malmernas renhet och den 
låga reduktionstemperaturen. Den rena kop
parn under sen bronsålder däremot, beror på 
att man då använde sulfidmalmer i större ut
sträckning. Dessa måste genomgå flera pro
cesser, varvid en stor del av spårämnena 
bortgår. Här skall noteras, att Tylecotes ta
beller också ger en god bild av hur malmer
nas järninnehåll reagerar vid de olika mo
menten i kopparframställningen. Som "bi
produkt" vid denna kunde alltså den forhi
storiske metallurgen erhålla kunskap om jär
net. 

Också Zwicker behandlade i sitt föredrag 
spårämnenas sätt att reagera i olika koppar-
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malmer vid reduktion till metall. Vid Nor-
sun-Tepe hade man företrädesvis använt en 
lättreducibel malm av sandstenstyp. Intres
sant är påpekandet, att denna kan reduceras 
på det enkla sättet, att man lägger malmen 
mellan två träkolstycken och upphettar med 
hjälp av bläster. 

Enligt Hetherington är det lätt att framställa 
bly även med okomplicerade tekniska meto
der. En svårighet är dock, att en stor del av 
blyet bortgår genom förångning vid de höga 
temperaturer som krävs för slaggens avgång. 
Försöken gav icke klara upplysningar om 
sambandet mellan variationerna i produktens 
sammansättning och de kontrollerbara vari
ablerna hos malmen. 

Sex blyhaltiga ämnen av tenn, funna i 
Themsen vid Battersea var enl. Hughes tro
ligen avsedda att exporteras till kontinenten. 
Ämnena är ovala med ett undantag, som var 
runt, tvärsnittet är plankonvext. Stämplar ty
der på att vikt och sammansättning var kon
trollerade och att ämnena haft samma pro
duktionsplats. Formen är tydligen anpassad 
efter tennhalten. Liksom Tylecotes tidigare 
analyser av liknande ämnen visar Battersea-
analyserna, att man under romersk tid strä
vat efter att framställa en legering med 62— 
80 % tenn, vars halvfasta tillstånd faller in
om ett begränsat temperaturområde och har 
mycket goda gjutegenskaper. Tre ämnen med 
en tennhalt av 67 % är mera långovala än 
två ämnen med 52 % tenn. Det runda ämnet 
håller hela 92 % tenn. Silverhalten är ge
nomgående låg. Antingen har en blyglans 
med låg silverhalt använts eller också, vilket 
är mindre troligt, har blyet avsilvrats. 

Craddocks undersökningar av några iberiska 
bronser ingår i ett större arbete avsett att 
publiceras i tidskriften Ampurias (Barcelo
na) år 1978. Analyserna har bl.a. visat, att 
de äldsta flatyxorna är av koppar. Detta ta
lar emot åsikten, att det äldsta metallhant
verket på den Iberiska halvön har sitt ur
sprung i östra Medelhavsområdet, där yxor
na är av arsenik-koppar. Sistnämnda legering 
blev så småningom den vanligaste på Iberis
ka halvön och förblev så, långt sedan man i 

det övriga Europa övergått till tenn-koppar
legeringar. Orsaken därtill är icke klarlagd. 

Northover gav som bakgrund till sina omfat
tande undersökningar av koppar- och brons
metallurgin i Wales en översikt över tillgäng
liga analyser av föremål från Brittiska öarna. 
Den irländska kopparns dominerande ställ
ning under kopparåldern och den äldsta 
bronsåldern följs under loppet av äldre 
bronsålder av mera spridda, lokala produk
tionscentra för speciella föremålstyper. Man 
kan konstatera ett klart samband mellan fö
remålstyperna och deras sammansättning å 
ena sidan och distinkt urskiljbara, regionala 
produktionsplatser å den andra. Det vore, 
påpekade Northover, av stort värde att un
dersöka förbindelserna mellan dessa och den 
använda malmens ursprung. 

Varoufakis beskrev den metall och den till
verkningsmetod, som använts vid framställ
ningen av urnan från Derveni nära Thessalo-
nike i Grekland och några samtidigt funna 
bronskärl. Kärlens ofta guldglänsande yta vi
sade sig bero på den höga halten tenn i me
tallen. Urnan var upp till halsens mitt ut-
hamrad i varmt tillstånd ur en enda brons
skiva. Detsamma var fallet med locket. De 
övriga detaljerna var gjutna. 

Ålänning presenterade ett fynd från Walt-
ham Abbey i Essex med bl.a. sniokar- och 
smedredskap, daterbart till tiden runt Kr. f. 
Fyndet hade legat i vattnet vid strandkanten, 
troligen ursprungligen i en trälåda, vilket le
der tanken till det visserligen yngre fyndet 
från Mästermyr på Gotland. Två städ är av 
typen med ett horn, som också kunde använ
das som skaft. Skaftet hade rännformiga för
djupningar avsedda för rundning av tenar 
för t.ex. nålar. En sätthammare funnen intill 
hade rännor med passning mot det ena sla
d d s rännor. Städtypen, som i övrigt icke 
tycks vara känd under järnåldern, däremot 
under bronsåldern, är enl. Manning, snarare 
än de romerska städtyperna, ursprungsfor
men för moderna städ. 

Helgös stora material av främst deglar och 
gjutformar kommenterades av Kristina Lamm. 
Först berördes i korthet Helgös unika ställ-
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ning i Nordeuropa som tidigt hantverkscent
rum fullt utvecklat redan under 500-talet 
e.Kr. och en översikt över materialet från 
verkstadsområdet gavs. Det stora antalet deg
lar och degdfragment är under bearbetning. 
Ett jämförelsevis litet antal har spår av me
tall : brons, guld och silver eller en vit metall
legering. Den dominerande typen är den helt 
slutna degeln med handtag och pip. Den har 
paralleller i det övriga Skandinavien och på 
västkeltiskt område. De enkla handtagen har 
något växlande utseende och placering, vil
ket Lamm ansåg kunde tyda på att de till
verkats av olika hantverkare. Degdtypen 
tycks försvinna vid början av vikingatiden 
och ersättas av öppna, cylindriska eller säck-
formiga deglar. Enstaka deglar från Helgo är 
helt öppna och saknar handtag utan att där
för vara av vikingatida typ. De har troligen 
använts för något annat ändamål än de slut
na deglarna. De hettades upp uppifrån med 
hjälp av blåsrör. Dylika blåsrör av järn har 
påträffats på Helgo. I en del öppna deglar 
förekommer spår av guld, liksom ibland ock
så i de slutna deglarna. De senare bör ha an
vänts för smältning av guld, de öppna deglar
na kanske för förgyllning. 

Gjutformarna på Helgo har tidigare kort
fattat beskrivits av Lamm bl.a. i Bulletin of 
the Historical Metallurgy Group. Vol. 7:2, 
1973. På Helgo har man i synnerhet speciali
serat sig på att gjuta relief spännen med fyr
sidigt överstycke men även en mängd andra 
föremål framställdes där. Variationer i fram
ställningstekniken visar, att flera bronssmeder 
bör ha varit engagerade i produktionen. I 
detta avseende skiljer sig Helgo från t.ex. Ri
be och Gussage All Saints, där hantverket 
varit betydligt mera begränsat och speciali
serat på få typer. 

Därefter upptogs frågan om på vilka plat
ser hantverket varit den ekonomiska grund
valen för näringslivet och vilka som kunde 
klassificeras som mer tillfälliga uppehållsorter 
för kringresande hantverkare. En jämförelse 
mellan Helgo och andra kända hantverks-
platser visar tydligt, att man på Helgo hade 
en i särklass hög produktion både av kvali
tetsvaror och enklare bruksvaror och att 
verkstadsområdets storlek där är utan mot

svarighet. Mot denna bakgrund diskuterades 
Arrhenius' åsikt, att det stora antalet frag
ment av gjutformar skulle tyda på oskicklig
het hos bronssmeden, inte på en hög produk
tion. Utförda analyser har emellertid visat, 
att gjutformarna hade goda tekniska egen
skaper. Dessa olika åsikter om Helgös roll 
skall här icke diskuteras, det skulle kräva åt
skilliga år av specialforskning inom brons
hantverkets område. Här hänvisas till Arrhe
nius' och Lundströms-Lamms uppsatser i 
Medieval Archaeology X V I I (Arrhenius) 
och X X (Lundström—Lamm). Dock är det 
frestande att ge en liknande kommentar som 
Irmelin Mårtens gav dem som tvivlade på 
hennes järnframställningsugnars användbar
het: "Ja, är det inte märkligt. Är efter år 
kom man hit, försökte göra järn med samma 
teknik som tidigare och år efter år misslycka
des man. Men tekniken ändrade man inte." 
Gjutformar av ett keramiskt material så likt 
Helgös som möjligt har visat god hållbarhet 
vid utförda försöksgjutningar. 

Tillverkningstekniska likheter mellan gjut
formarna på Helgo och från västkeltiskt om
råde å ena sidan och romerska gjutformar å 
den andra gör det troligt, påpekade Lamm, 
att de förra återgår på en gemensam tradi
tion från romartiden. 

Hdgö-gj utf ormarna är tvådelade, vilket 
tycks vara det vanligaste under hela första 
årtusendet e.Kr.f. i Europa. Modeller, av 
t.ex. trä eller ben/horn, har hittills icke på
träffats. Problemet att gjuta föremål med 
överskärning löstes genom att formen delades 
upp i flera delar, inte, som tidigare antagits 
genom gjutning å cire perdue. Formens oli
ka delar sammanhölls med en mantel av lera. 
De tvådelade gjutformarna utgöres, med nå
got undantag, av en baksida och en framsi
da. Detta gäller alltså bl.a. reliefspännena. 
De olika delarna av stil I-orneringen på des
sa och på agraffknappar omgavs av en slät 
ram för att metallen snabbt skulle sprida sig 
och för att underlätta avputsningen. Märk
ligt nog saknar gjutformarna, bortsett från 
en ibland förekommande smal ränna, luftka
naler. Formens porositet tycks ha varit till
räcklig för att släppa igenom den heta luf
ten vid gjutningen. 
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Slutligen nämnde Lamm, att det från 
Helgo fanns en gjutform till ett reliefspänne 
med tygavtryck vilket är det hittills äldsta 
exemplet på att tyg använts vid gjutnings-
processen. Även flera deglar har textilavtryck, 
men vad tyget haft för funktion i dessa fall 
har inte kunnat avgöras. Lamm föreslog, att 
det kan ha använts för att suga upp överflö
dig vätska, men hon påpekade, att andra 
förklaringar också var tänkbara. 

Två fragment av en gjutform liknande Helg
ös för framställning av reliefspännen och två 
fragment av reliefspännen påträffade på en 
lokal i Mucking i Essex beskrevs av Jones. 
Metallföremålen från platsen sträcker sig i 
tiden från sen bronsålder till slutet av folk
vandringstid. Läget vid Themsen ger goda 
kommunikationsmöjligheter. Ytterligare spår 
efter kopparhantverk utgör plankonvexa äm
nen samt en hel degel och fragment av deg
lar. Av intresse är ett kärl av bly från en 
saxisk grav och bl.a. blyringar och blytrissor 
från ett hus. Sannolikt har blyet hämtats 
från den romerska villan på platsen. 

Trots att inga järnmalmsresurser finns i 
området har järn framställts, förmodligen i 
schaktugnar med undre slaggrop, och smide 
förekommit. Eftersom Mucking troligen hade 
militärt ursprung ansåg Jones tanken tillta
lande, att där funnits egen järnhantering, 
kanske för försörjning med vapen. 

Swindell erinrade om, att undersökningar fö
retagits vid Möte of Mark redan år 1914 av 
Curle. Nya undersökningar leddes av Laing 
år 1973. På platsen hade funnits ett försvars
verk av trä och innanför detta ett vidsträckt 
verkstadsområde, där koppar- och järnhan
tering bedrivits, främst under 500-talet e.Kr. 

För järnframställningen hade hematitföre-
komster i närheten utnyttjats. Ugnarna hade 
troligen varit nedgrävda. Analyser av järn
slagg visade förvånande nog spår av koppar, 
zink och bly, element som vanligen icke söks 
vid kemiska analyser av järnslagg och därför 
kan vara vanligare än man antagit. Möjlig
heten av en slumpmässig inblandning av ma
terial från kopparhanteringen nämndes också. 

Deglarna tycks, att döma av de talrika 

fragmenten, ha varit av två typer, en längre, 
triangulär och en mindre, av ett hönsäggs 
storlek. 

Kopparmalmer finns på flera platser vid 
Kirkudbrightshires kust. De innehåller också 
järn, zink och bly, vilket är den troligaste för
klaringen till spåren av järn i deglarna och 
av zink och bly i bronsen. Zink har emeller
tid också medvetet tillsatts. Tenn finns där
emot inte i trakten och förekomsten av tenn-
bronser tyder på en tennimport, troligast från 
Irland. 

Av järnföremål hade undersökts tre ämnen. 
Uppkolning hade förekommit, dessutom sam-
manvällning av uppkolade småstycken. 

Swindell avslutade sitt föredrag med att 
något beröra vilka tekniker som var kända av 
befolkningen före romarnas ankomst och vad 
som var romerska influenser. Till de senare 
räknade Swindell järnets uppkolning och le
gering av koppar med zink. 

Oddy ansåg att man under den anglo-saxiska 
tiden vid förtenning använde den ännu idag 
vanligaste metoden, nämligen att först täcka 
föremålet med ett flussmedd, t.ex. harts, och 
sedan antingen doppa det i smält tenn eller 
stryka över dess yta med en tennstav under 
upphettning. Sutton Hoo-fyndets hjälm och 
sköldbeslag hade på intill varandra liggande 
ytor förtenning resp. förgyllning, vilket måste 
ha krävt stor skicklighet eftersom båda be
handlingarna utförs vid ung. samma tempe
ratur. Analyser hade visat, att tennet hade en 
hög kopparhalt och alltså en högre smält
punkt än guldets. Bronsen i föremålet hade 
fått interdiffundera med tennet, vilket lättast 
sker om man efter förtenningen håller tem
peraturen under en längre tid under tennets 
smältpunkt. Efter en sådan behandling hade 
Sutton Hoo-fyndets föremål kunnat förgyllas 
utan att förtenningen smälte. 

Painters föredrag om guld och silver i den ro
merska världen anslöt sig till den pågående 
utställningen på museet. Efter en kort beskriv
ning av guldets raffinering visades de olika 
guldförekomsternas utnyttjande under olika 
perioder. Efter det romerska rikets delning 
utvecklades en enorm lyx i dess östra delar. 
Den betalades ofta med i Konstantinopel 
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präglade guldmynt, kända för sin sällsynt re
na metall. För Bysans tycks guld ha varit 
lättåtkomligt och jämförelsevis billigt. Pain
ter nämnde Kaukasus, Sudan och Etiopien 
som huvudleverantörer. 

Silver utvinnes vanligen genom smältning 
av blysulfid, galenit. Under romartid häm
tades silvret oftast från Spanien, men också 
andra förekomster, bl.a. i England, utnyttja
des. 

Tekniken vid bearbetning av de båda me
tallerna och då använda redskap beskrevs. 
De sattes in i sitt historiska sammanhang, var
vid också det romerska organisations- och 
kontrollsystemet skildrades. 

Eaton diskuterade olika åsikter om den ita
lienska metallkulturens ursprung med ut
gångspunkt från en rad analyser. Av legering
arna arsenik/koppar och tenn/koppar visade 
sig den förstnämnda, icke oväntat, vara äldst. 
Redan under loppet av äldre bronsålder över
gick man till tennlegeringarna, både i Italien 
och i det övriga Europa (dock inte på Ibe
riska halvön, se Craddock ovan). Eatons slut
sats blev, att spridningen av koppar/arsenik
legeringar från Iran till Italien, Iberiska 
halvön och England tyder på att metallkul
turen introducerats från öster. Men mycket 
snabbt utvecklades i Italien en inhemsk me
tallurgi med egen teknik och egna föremåls-
former. 

Tillsammans med Hughes har Janet Lang 
undersökt olika tekniker vid sammanfogning 
av silver och guld under perioden 300—700 
e.Kr. Ett antal silverföremål från sen romar
tid samt några guldföremål från romarväl-
dets periferi hade undersökts. Det visade sig, 
att sassanidiska kärl var sammanfogade med 
slaglödning medan man däremot i romarri
kets västra delar föredrog tennlödning. And

ra använda tekniker var vällning och nitning. 
Undersökningarna av tennlödning hade ut
förts på en ofta korroderad yta. Detta med
förde, att den underliggande metallen vid 
röntgen sågs tillsammans med lödmetallen 
och att resultaten därför måste tolkas med en 
viss försiktighet; kvantitativa data för lödme
tallen kunde icke erhållas. Mera tillfredsstäl
lande analysresultat gav slaglodet, som inte 
var så starkt korroderat. Möjligen fanns 
bland de undersökta föremålen ett exempel 
på en lödmetall av bly och silver, vilken tyd
ligen är identisk med det av Plinius nämnda 
"stagnum". 

Den av Oddy redigerade sammanställningen 
av föredragen upptar också tabellerna, dia
grammen och en del av det bildmaterial, som 
demonstrerades på symposiet. Häftet blir där
igenom ett mycket användbart kompendium 
för den metallurgiskt-metallografiskt engage
rade arkeologen. Man kan hoppas — och det 
diskuteras nu — att möjlighet ges för en pub
licering av materialet även i annan form och 
med större räckvidd. 
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