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Järnslagg förekommer så ofta i vikingatida 
gravar i Gästrikland att slaggen måste ha till
skrivits en särskild innebörd i gravritualen. I 
den här uppsatsen avser författaren att kom
plettera tidigare tolkningar av varför järnslagg 
förekommer i gravar med en tolkning ur ett 
strukturalistiskt perspektiv. Denna tolkning 
utgår från antagandet att orsaken till att järn
slagg deponerats i gravar är att slagg och 
gravar haft strukturella likheter i den vikinga
tida föreställningsvärlden. Uppsatsens syfte är 
att presentera en tolkning av vari dessa struk
turella likheter kan ba bestått. 

Att järnslagg förekommer som gravgåva el
ler som fyllning i gravar är känt från flera 
svenska landskap. Företeelsen är belagd i bl. a. 
Dalarna (Serning 1966, s. 85), Hälsingland 
(Jönsson 1980, s. 297-298; Jensen 1985, s. 
88), Jämtland (Magnusson 1986, s. 138-139) 
och Småland (Nihlén 1932, s. 128-130). Gäst
rikland är dock det landskap där järnslagg i 
gravar är i särklass vanligast. 

I vissa av de gästrikländska gravarna är 
järnslagg det dominerande byggnadsmateria
let medan det i andra endast påträffas enstaka 
slaggstycken bland gravgåvorna. Även om en
staka gravar är äldre är huvuddelen av Gäst

riklands gravar med järnslagg från vikingatid 
(jfr Bellander 1945, s. 35-36). 

Enligt en sammanställning (Holm 1980) av 
arkeologiska undersökningar i Gästrikland 
fram till och med år 1972 har 116 st. gravar 
daterats till vikingatid. Av dessa hade 25 st. 
slagg bland gravgåvorna och 14 st. slagg i 
fyllningen. Sammanlagt har järnslagg påträf
fats i inte mindre än 37 st. (32 %) av de totalt 
116 st. gravarna (a.a., s. 22). Efter år 1972 
har ytterligare gravar med järnslagg under
sökts i Gästrikland (Appelgren 1985; Broberg 
1987, s. 108). 

Att järnslagg i gravfyllning är vanligt före
kommande i landskapet framgår även av upp
gifterna i Riksantikvarieämbetets fornläm
ningsregistcr. I många fall har det vid fält
inventeringen till och med varit svårt att avgö
ra om vissa högar är gravhögar eller slagg
högar (Englund 1983, s. 57-58; Löthman 
1984, s. 21). 

Tidigare tolkningar 

Före C14-metodens introduktion uppmärk
sammades järnslaggens förekomst i gravar 
främst på grund av de möjligheter detta fynd
sammanhang gav att datera den förhistoriska 
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järnframställningen. Genom att anta att den 
slagg och de föremål som påträffades i gravar
na var samtida ansågs huvuddelen av den för-
historiska järnframställningen i Gästrikland 
kunna dateras till vikingatid (Hedlund 1932, 
s. 90-92; Bellander 1945, s. 36). 

Slaggens förekomst i vikingatida gravar har 
i tidigare forskning framför allt ansetts spegla 
järnframställningens stora ekonomiska bety
delse. Järnframställningen anses allmänt ha 
spelat en avgörande roll för Gästriklands be
byggelseutveckling under vikingatid (t. ex. 
Hedlund 1932, s. 92 -93 ; Bellander 1945, s. 
36; Baudou 1965, s. 57; Hyenstrand 1974, s. 
153). Att järnslagg deponerats i gravar har 
ansetts bekräfta järnframställningens centrala 
roll i ekonomin och det har t. ex. hävdats att 
Gästriklands slagg-gravhögar vittnar om den 
tidens brukspatroner (Baudou 1963, s. 39). 

En annan tolkning som föreslagits till varför 
järnslagg förekommer i gravar är av praktiskt-
funktionell natur. Enligt denna tolkning är 
orsaken till att slagg förekommer i gravar att 
slagg var ett lättillgängligt byggnadsmaterial 
(Englund 1987, s. 75; jfr Baudou 1963, s. 39). 
Tolkningen grundar sig på att många gravar 
anlagts på eller invid järnframställningsplatser 
och slagg förmodas därför ha kunnat hamna i 
gravarna utan att detta tillskrivits någon dju
pare innebörd. Sannolikt underskattar den 
praktiskt-funktionella tolkningen gravritua
lens betydelse under vikingatid och den över
ensstämmer inte heller med iakttagelser som 
gjorts vid arkeologiska undersökningar. Vid 
flera tillfällen har det således kunnat faststäl
las att järnslagg avsiktligt deponerats i gravar. 
Detta gäller i synnerhet de gravar där enstaka 
slaggstycken påträffats bland gravgåvorna 
men där ingen slagg förekommer i fyllningen 
(Baudou 1963, s. 39; jfr Bellander 1939). Så
dana gravar framkom senast vid 1985 års un
dersökningar i Valbo. Vid dessa undersök
ningar kunde det dessutom konstateras att 
även området närmast gravarna saknade synli
ga .slaggförekomster (Broberg 1987, s. 108; 
Appelgren 1985, s. 56-57). Att slagg oavsikt
ligt och slumpartat hamnat i gravarna är även 
osannolikt på grund av den stora andelen 
gravar som innehåller slagg (Baudou 1963, s. 
39). 

Som orsak till att slagg deponerats i gravar 
har även religiöst-magiska motiv angetts 
(Yngström, 1941. s. 6; Bellander 1945, s. 36; 
Baudou 1963, s. 39). Innehållet i dessa före
ställningar har dock inte närmare diskuterats. 
Istället har de religiösa faktorernas betydelse 
tonats ned till förmån för de ekone)iniska. Det
ta har till exempel skett genom att hävda att 
betoningen av järnhanter ing i ett religiöst 
sammanhang avsiktligt eller oavsiktligt fram
häver den ekonomiska bakgrunden för den 
döde och släkten (Baudou 1963, s. 39). 

Analysmetod 

Den här uppsatsen utgår från antagandet att 
orsaken till att järnslagg deponerats i gravar 
är att slagg och gravar haft strukturella lik
heter i den vikingatida föreställningsvärlden. 
Vari dessa strukturella likheter består är bero
ende av vilken innebörd järnslaggen tillskri
vits. Sannolikt är slaggens innebörd i gravritu
alen relaterad till slaggens uppträdande i 
järnframställningsprocessen. En tolkning av 
innehållet i de strukturella likheterna mellan 
järnslagg och gravar förutsätter därför en dis
kussion av hur järnframställning kan ha upp
fattats under vikingatid. 

Frågan om hur järnframställning kan ha 
uppfattats under vikingatid har tidigare inte 
diskuterats i någon nämnvärd omfattning. 
Istället har man tämligen okritiskt projicerat 
tillbaka vår egen tids föreställningar till för
historisk tid. Forskningen om förhistorisk 
järnframställning har framför allt rört frågor 
kring teknik och ekonomi (jfr forskningshisto
rik i Magnusson 1986, s. 28-39). I viss ut
sträckning har även sociala aspekter diskute
rats. Dessa har då vanligen direkt kopplats till 
de ekonomiska faktorerna. 

Vikingatidens människor hade dock en an
nan föreställningsvärld än vi och de bör där
för även ha uppfattat järnframställning på ett 
annorlunda sätt. De vikingatida föreställning
arna om järnframställningens väsen finns ej 
dokumenterade i några samtida skriftliga 
källor. En tolkning av hur järnframställning 
uppfattats under vikingatid måste därför i hu
vudsak baseras på det arkeologiska källmateri
alet. En sådan teilkning kan lämpligen genom
föras i tre steg. 
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Ett första steg mot förståelse av hur järn
framställning kan ha uppfattats under vikinga
tid är att synliggöra den världsbild och de 
historiska erfarenheter som styr hur vi själva 
uppfattar järnframställning. Först när vår 
egen tids föreställningar är synliggjorda är det 
möjligt att överskrida dessa och söka dess vi
kingatida motsvarigheter. 

Ett andra steg mot förståelse är att studera 
de indikationer som finns i det arkeologiska 
källmaterialet angående hur järnframställning 
och järnsmide uppfattats under vikingatid. Av 
särskild betydelse är de fall när materiella läm
ningar från järnframställningsprocessen åter
finns i sammanhang utanför denna process. I 
dessa fall kan inte förekomsten förklaras av 
teknologiska krav utan den måste istället för
stås som ett uttryck för de föreställningar som 
omgett järnframställningen. Det bästa exemp
let på denna typ av fyndsammanhang är san
nolikt den företeelse som studeras i denna 
uppsats, det vill säga järnslagg som depone
rats i gravar. En annan viktig typ av arkeologi
ska indikationer är när det arkeologiska käll
materialet från vikingatid kan sammankopplas 
med sagor och myter ur den norröna litteratu
ren från tidig medeltid. Sådana kopplingar är 
framför allt möjliga för vissa bildframställ
ningar. 

Ett tredje steg mot förståelse av hur järn
framställning kan ha uppfattats under vikinga
tid är att relatera innehållet i järnframställ
ningprocessen till den typ av föreställnings
värld semi kan ha varit aktuell under vikinga
tid. Genom arkeologiska undersökningar av 
förhistoriska järnframställningsplatser och ge
nom skriftliga källor från historisk tid har vi 
en god kunskap om de skilda arbetsmoment 
som järnframställningen inkluderar. För att 
förstå hur denna arbetsprocess kan ha uppfat
tats under vikingatid är det nödvändigt att 
diskutera hur den kan ha uppfattats i ett för
industriellt samhälle utan en naturvetenskap
ligt definierad logik. 

När en uppfattning erhållits om hur järn
framställning kan ha uppfattats under vikinga
tid är det möjligt att presentera en tolkning av 
vari de strukturella likheterna mellan slagg 
och gravar består. Denna tolkning baseras på 
hur slaggen uppträder i järnframställnings

processen. Det är trovärdigheten av denna 
tolkning som måste ligga till grund ftir en 
värdering av om det strukturalistiska tolk-
ningsperspektivet är fruktbart eller ej för att 
förstå varför slagg deponerats i gravar. 

Grunderna för vår tids uppfattning om 
järnframställning 

En av de största svårigheter arkeologin har att 
övervinna är det omedvetna överförandet av 
våra nutida föreställningar till förhistoriens 
människor (jfr Gurevitj 1979, s. 244-245). 
För att undvika en sådan etnocentrism är det 
nödvändigt att synliggöra grunderna för vår 
egen tids uppfattning. Hur vi uppfattar verk
ligheten styrs av vår världsbild och vår histo
riska erfarenhet. Dessa båda företeelser har 
ett delvis gemensamt innehåll men kan for 
åskådlighetens skull särskiljas. 

Världsbild och verklighetsuppfattning. Låt oss 
först se på hur människors världsbild styr hur 
verkligheten uppfattas. Med världsbild avses 
här det föreställningssystem som styr vårt sätt 
att systematisera vårt vetande om världen. 
Världsbilden dikterar vilken typ av förkla
ringsfaktorer som vi anser är relevanta. Efter
som världsbilden skiftar mellan olika samhäl
len växlar också uppfattningen om relevanta 
förklaringsfakteirer i tid och rum. 

I medeltidens Europa var världsbilden in
ordnad i en teologisk ram. Det innebar att 
människor betraktade och förklarade verklig
heten som ett utslag av Guds vilja. Under 
1600-talet skapades så inom naturvetenska
perna en ny världsbild vilken utgör grunden 
för vår egen tids sätt att tänka. Enligt denna 
världsbild styrs inte naturen av Gud utan av 
naturlagar. Naturen anses kunna sönderdelas 
i skilda beståndsdelar vilka påverkar varandra 
enligt förutsägbara orsak-och-verkan-förlopp. 
Denna ursprungligen kätterska och revolutio
nerande världsbild är idag - 300 år senare — 
allmänt vedertagen och utgör vardagens "sun
da förnuft" (Lagerroth 1987, s. 38). Även vår 
tids naturvetenskap anses dock, i synnerhet av 
framträdande företrädare för densamma, 
spegla vår begreppskarta över verkligheten 
snarare än verkligheten själv (t.ex. Capra 
1986, s. 145). 
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Fig. 1. Schematisk framställning av reduktionsför
loppet i en ugn (Pleiner 1958, fig. 44). Malm och 
kol linns i ugnen och vid (D) blåses luft in. Siffrorna 
t. h. anger olika zoner: rostzon (I), indirekt reduk
tionszon (II), oxidationszon (III), direkt reduktion i 
härden (IV), slaggbad och uttappning av slagg (V) 
(Pleiner 1958, s. 174). - Schematic illustration of 
the reduction process in a furnace. Ore and coal are 
placed in the furnace and air is blown in via D. The 
numbers to the right refer to different zones: Roast-
ing zone (I), Indirect reduction zone (II), Oxida
tion zone (III), Direct reduction on the hearth (IV), 
bed of slag and tapping off of slag (V). 

Människors världsbild styr således hur verk
ligheten uppfattas. Ett samhälle som saknar 
vår tids naturvetenskapligt definierade logik 
uppfattar därför också järnframställning på 
ett annorlunda sätt. I vår arkeologiska strävan 
efter att rekonstruera den förhistoriska järn
framställningen har vi dock kommit att över
föra vår egen tids världsbild till förhistorisk 
tid. Vår tids sätt att uppfatta den lågtekniska 
järnframställningen under förhistorisk tid il
lustreras väl av figur 1, som avbildar en ugn på 
ett sätt - i genomskärning - som den aldrig 
kan iakttas i verkligheten. Reduktionsförlop
pet framställs som en helt igenom teknisk pro
cess som kan beskrivas och förstås med hjälp 
av pilar, temperaturangivelser och kemiska 
formler. Detta sätt att avbilda och beskriva 
järnframställning är i sin helhet en teknisk 

abstraktion och speglar vår tids naturveten
skapligt definierade kigik. Som konstaterats 
ovan kan framväxten av denna logik spåras 
tillbaka till 1600-talet. Det sätt att uppfatta 
järnframställning som fig. 1 illustrerar är såle
des av relativt sent historiskt datum och kan 
inte föras tillbaka till förhistorisk tid. 

Historiska erfarenheter. Hur vi uppfattar verk
ligheten styrs emellertid inte endast av vår 
världsbild utan även av våra historiska erfa
renheter. I nutidens Sverige torde de flesta 
associera järnframställning med en teknisk 
process med stor ekonomisk betydelse. Detta 
sätt att uppfatta järnframställning är ett resul
tat av våra historiska erfarenheter som väster
ländsk industrination. Vår nutida uppfattning 
är knuten till järnets roll i industrialismen. 
Kärnan i industrialismen är den maskinella 
tekniken och denna teknik förutsätter järn; 
utan järn ingen maskinell teknik och ingen 
industrialism. 

Efter industrialismens genombrott ökade 
behovet av järn kraftigt och det blev därför en 
allt viktigare handelsvara. Detta järnbehov har 
varit av stor ekonomisk betydelse för Sverige 
vars järn- och stålindustri under lång tid haft 
en framskjuten ställning på världsmarknaden. 

Industrialismen är knuten till en kapitalis
tisk marknad där företagen är inveilverade i en 
ekonomisk konkurrens. I denna konkurrens 
kan tekniska innovationer få en avgörande be
tydelse och därför pågår ständigt etl tekniskt 
utvecklingsarbete. Med industrialismen följde 
även framväxten av en arbetarklass som var 
ekonomiskt beroende av de leiner som arbets
givarna erbjöd. Lönearbetets snabba sprid
ning kom att på ett genomgripande sätt för
ändra den sociala strukturen. 

Att järnframställning i dagens industrilän
der främst associeras med tekniska, ekono
miska och sociala faktorer är således en logisk 
konsekvens av våra historiska erfarenheter. 
Människor med andra världsbilder och andra 
historiska erfarenheter kan uppfatta järn
framställning på helt andra sätt. Trots detta 
har den arkeologiska forskningen kring för
historisk järnframställning tämligen ensidigt 
fokuserats på de faktorer som genom industri
alismen kommit att framstå som centrala. 
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Ett skäl till denna intressefokusering är sä
kerligen att en diskussion om innehållet i de 
förhistoriska föreställningarna om järnfram
ställning uppfattats som alltför spekulativ. Det 
måste dock framhållas att alternativet till en 
sådan diskussion är att förutsätta att vikingati
dens människor uppfattade järnframställning 
på samma sätt som vi gör ett årtusende senare. 
Det senare alternativet kan knappast uppfat
tas som mindre spekulativt. Det är dessutom 
mycket osannolikt eftersom den världsbild 
och de historiska erfarenheter som styr hur vi 
i vår tid uppfattar järnframställning har till
kommit långt efter vikingatidens slut. 

fämsmidel i den vikingatida föreställnings
världen 
Järnsmidet har på många platser i världen 
ansetts vara en stor och närmast övernaturlig 
konst. Det har därför omgivits av särskilda 
föreställningar där järnsmeden vanligen an
setts förstå och förmå mer än andra dödliga 
(jfr Hammarstedt 1921). Även i nordisk folk
tro och folkdiktning har järnsmeden en fram
trädande plats. Med järnsmide avses såväl 
slutprocessen vid järnframställning som äm-
nesjärnets bearbetning till färdiga produkter 
(Hellner 1963, spalt 61). 

Järnsmeden ansågs i nordisk folktro stå i 
förbindelse med övernaturliga makter vilket 
gav honom förmågor långt utöver det vanliga, 
både inom sitt eget yrke och på andra områ
den. Särskilt duktiga smeder ansågs dvärgarna 
vara (jfr Christiansen 1971, spalt 263-264). 
Det utmärkande för dvärgar som kategori är 
att de har mänsklig form samtidigt som de 
skiljer sig från övriga människor. Att en sådan 
mellankategori tillskrivs en roll som förmedla
re mellan två motsatta och oförenliga världar 
- den mänskliga och den icke-mänskliga — är 
karaktäristiskt för myten (jfr Lévi-Strauss 
1969). 

Flera av de fornnordiska hjältesagorna om
talar dvärgar som mästersmeder. En sådan är 
den trollkunnige dvärgen Regin i hjältesagan 
om Sigurd Favnesbane. Det var Regin som 
smidde samman svärdet Gram som Sigurds far 
hade fått av Oden och som sedan hade brutits 
av. Regin smidde samman det avbrutna svär
det och när han tt)g det ur ässjan lyste eggen 

som d d . För att pröva svärdet klöv Sigurd 
först städet och höll sedan svärdet med eggen 
mot strömmen i en å där en ulltott som drev 
mot det delades mitt itu. Tack vare detta svärd 
kunde Sigurd döda draken Favne och erhöll 
genom denna bragd tillnamnet Favnesbane 
(Baeksted 1970, s. 252-254). Hjältesagan om 
Sigurd Favnesbane tillhör en allmäneuropeisk 
litteraturtradition där den nordiska versionen 
återfinns i Eddasångerna och Volsungasagan. 

Att historien om Sigurd Favnesbane var 
känd inom det nuvarande Sverige under vi
kingatid bekräftas av att motiv ur hjältesagan 
finns avbildade på flera runristningar. I Sve
rige finns det sex runristningar (Gs9, Gs 19, 
S ö l O l , Sö327, U1163 , U1175) med bild
framställningar av en man som stöter sitt 
svärd genom drakslingan. Dessa antas avbilda 
hur hjälten Sigurd dödar draken Favne 
(Schuck 1932). Ytterligare en runsten (Gs2), 
som endast är fragmentariskt bevarad, antas 
ursprungligen ha haft en sådan bildframställ
ning (Jansson 1982, s. 116-118). Totalt finns 
det således sju "Sigurdsristningar" varav inte 
mindre än tre återfinns i Gästrikland. Detta är 
anmärkningsvärt med tanke på att Gästrikland 
totalt endast har ett 20-tal runstenar varav 
flera är fragmentariska. 

I Gästrikland finns även den enda vikingati
da runinskriften i Sverige där en person be
tecknas som smed. Runstenen (Gsl4) är en
dast bevarad i ett fragment. Av detta framgår 
dock att stenen rests av tre män, sannolikt tre 
bröder vilka rest stenen efter sin fader. Den 
senare betecknas som den bäste(?) av smeder 
(Jansson 1981, s. 161). Beteckningen smed 
nyttjades under vikingatid inte endast om dem 
som arbetade i jä rn utan även for dem som 
arbetade i trä och horn (a.a., s. 162). Med 
tanke på järnhanteringens framträdande roll i 
Gästrikland under vikingatid är det dock mest 
sannolikt att runinskriften åsyftar en järn
smed. 

Den stora andelen Sigurdsristningar i Gäst
rikland visar att hjältesagor och myter där 
järnsmeder spelar en framträdande roll var 
kända i landskapet under vikingatid. De före
ställningar om järnsmide som återges i hjälte
sagorna är betydelsefulla för att förstå hur 
järnframställning och järnsmide kan ha upp-
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Fig. 2. Blästermunslycke från vikingatid med orne
rat mansansikte, sannolikt föreställande Loke. På
träffat i Snaptun pä östra Jylland i Danmark. Stenen 
är i verklighelen 20 cm hög, 24,5 cm bred och 7,5 
cm tjock. Teckning av C. G. Schultz. (efler Glob 
1959, fig. 3 a). - Forge-stone from the Viking peri
od with decorated human face, probably repre
senting Loki. Found at Snaptun in eastern Jutland 
in Denmark. The stone is in reality 20 cm high by 
24.5 cm wide and 7.5 cm thick. 

fattats i det vikingatida samhället. När hjälte
sagornas mästersmeder var beroende av hög
re makter så bör likartade föreställningar även 
ha knutits till verklighetens järnsmeder. 

Ett danskt fynd av ett vikingatida bläster
munslycke med ett ornerat mansansikte (fig. 
2) utgör ett slags förbindelselänk mellan järn
smide! i den mytiska föreställningsvärlden och 
den verklige järnsmedens vardag. 

Blästermunstyckets praktiska funktion var 
att skydda blåsbälgen från stark hetta. Det 
ornerade mansansiktet på blästermunstycket 
från Snaptun har munnen ihopsydd och det 
har därför satts i samband med en berättelse i 
Snorres Edda. Berättelsen handlar om till
komsten av Tors hammare, Mjölner. Histori
en avslutas med en skildring av hur Loke efter 
att ha förlorat ett vad om dvärgen Sindres 
smideskonst får munnen ihopsydd med en 
rem (Baeksted 1970, s. 80-81). Blästermun
styckets ansikte har därför antagits avbilda 
Loke. Tolkningen kan anses styrkt av att ansik
tet är placerat på ett föremål med direkt kopp
ling till smide vilket är det centrala temat i 
Snorres berättelse. Blästermunstycket är san
nolikt tillverkat av norsk täljsten (Glob 1959, 
s. 73). 

Blästerugnen i fig. 1 och blästermunstycket 
i fig. 2 illustrerar två skilda sätt att uppfatta 
järnframställning och järnsmide. Bläster
ugnen illustrerar vår tids naturvetenskapliga 
synsätt och blästermunstycket illustrerar vi
kingatidens mytiskt förankrade synsätt. Trots 
de uppenbara olikheterna har de båda synsät
ten mycket gemensamt. Båda syftar till att 
skapa förståelse för det iakttagbara och båda 
gör detta genom att referera till skeenden som 
ej är direkt iakttagbara för det mänskliga ögat. 

Järnframställning som ritual 
För att nå en förståelse av hur järnframställ
ning kan ha uppfattats under vikingatid är det 
nödvändigt att granska innehållet i arbetspro
cessen och diskutera hur detta kan ba uppfat
tats i ett förindustriellt samhälle utan en na
turvetenskapligt definierad logik. Den lågtek
niska järnframställningen är en komplicerad 
process som inkluderar ett flertal arbetsmo
ment. Dessa kan förenklat redovisas i punkt
form (jfr Magnusson & Millberg 1981, s. 270): 
a) insamling av sjö- eller myrmalm; b) insam
ling av ved; c) röstning av malm (innebär att 
malmen uppvärmes i syfte att bränna bort 
fukt, växtdelar och andra föroreningar); d) 
kolning av veden; e) reduktion av malmen i 
blästerugn; f) bearbetning av framställd järn
klump för att rensa den från slagg. 

Järnframställning är en process där i natu
ren insamlade råvaror - myrmalm och ved -
omvandlas till en järnklump som genom ytter
ligare bearbetning kan smidas till verktyg och 
vapen. Processens slutprodukt, den blanka 
svärdsklingan, är vid processens början en 
samling rostfärgade myrmalmsklumpar vilka 
kan formas eller smulas sönder med händer
na. Järnframställningsprocessen leder från 
det av naturen givna till det av människan 
skapade. Med ett strukturalistiskt språkbruk 
kan detta betecknas som en transformation 
från natur till kultur. 

Transft>rmationen från natur till kultur sker 
i flera steg och under delvis dramatiska for
mer. Slaggen uppträder först i samband med 
reduktionen i blästerugnen. Redan innan 
denna har arbetsprocessen genomgått steg, 
röstning och kolning, vilka kan uppfattas som 
symbol-laddade. Det mest känsliga och drama-
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tiska arbetsmomentet är dock själva blåsning-
en, dvs. reduktionen i blästerugnen. Blåsning-
en (jfr fig. 1) har av Inga Serning beskrivits på 
följande sätt (Serning 1976, s. 47): 

Först förvärmes ugnen, ofta med ved, vilket kan la 
upp till etl dygn. Därefter fyller man ugnen med 
träkol och påför sä småningom malmen. Träkol och 
malm tillsättes därefter varwis i den takt som be
skickningen sjunker undan. Hastigheten bestäms av 
den luftmängd, som tillförs genom ett blästermun-
stycke (eller flera sådana), vanligtvis placerat nägon 
decimeter ovanför ugnsbotten. Hand- eller tramp-
drivna biloar . . . användes, stundom möjligen en
bart den naturliga vinden. (...) 

På sin väg ned genom ugnen reduceras malmen 
successivt till metallisk! järn, som i halvfäst tillstånd 
sim rar samman till en slaggbemängd klump, en s, k. 
fälla eller tupp, Slaggen, däremot, smälter och sam
las på ugnsbotlen under järnel. Den förhistoriska 
slaggen har oftast en smältpunkt av omkring 
1 150°C. 

Vill man producera mycket järn utan alt avbryta 
reduktionen, måste man då och dä tappa av slaggen. 
Ett djupt mullrande ljud i blästermunstycket upply
ser om, när slaggen nått denna nivå och det är lid 
att tappa ut den. Underlåter man att göra detta, 
stelnar slaggen, dä den möter den kalla luften och 
blästermunstycket läpps igen, en svårighet som 
mänga nutida experiment visat. 

Av Sernings beskrivning framgår flera punk
ter som är viktiga för en förståelse av hur 
järnframställningen kan ha uppfattats under 
vikingatid. En sådan punkt är att ugnen - i 
likhet ined levande varelser - kräver en konti
nuerlig syretillförsel. Under hela reduktionen, 
som tar 2 -3 timmar i anspråk (Pettersson 
19826, s. 109), tillförs därför ugnen luft med 
hjälp av en eller ett par blåsbälgar. Ugnen 
måste även passas så att träkol och malm fort
löpande kan tillföras. 

En annan viktig punkt att notera är att det 
är slaggen och inte järnet som smälter. Detta 
beror på att slaggen har en lägre smältpunkt 
än järnet . Av Sernings beskrivning framgår 
även att ett djupt mullrande ljud hörs från 
blästermunstycket om man underlåter att i tid 
tappa av slagg. Detta ljud måste vara mycket 
suggestivt och bör ha gett upphov till mytiska 
spekulationer. Kanske kan dessa jämföras 
med dem som rört åskdundrets, tordönets, 
uppkomst. 

Vid reduktionen är temperaturen i ugnen 
1 100-1 300°C (Serning 1979, s. 62) och ugn

en utstrålar därför en intensiv hetta. Om blås-
ningen företogs under den kalla årstiden, vil
ket sannolikt var det vanligaste (Pettersson 
19826, s. 94), var värmeutstrålningen särskilt 
påfallande. Hettan torde tillsammans med det 
gnistregn och den rök som kommer från ugn
en under blåsningen ha gjort ett effektfullt 
intryck på den vikingatida betraktaren. 

Den arbetsprocess som krävs för att erhålla 
ett färdigt smidbart jä rn är således lång och 
komplicerad. Den inkluderar en rad arbets-
moment vilka måste ulföras i en bestämd ord
ning. Järnframställning kan därför betraktas 
som ett slags ritual, det vill säga en serie hand
lingar som utföres enligt en fastställd ordning. 
För att erhålla det önskvärda slutresultatet 
måste ritualen neiggrant följas. 

Men även om ritualens ordning följdes 
fanns det risk för misslyckanden. Enligt källor 
från 1700-talet då myrjärnsbantering fortfa
rande förekom lyckades blåsningarna, det vill 
säga reduktionen i ugnen, långt ifrån alltid. 
Det hände tvärtom ofta att man inte fick nå
gon smälta (Pettersson 19826, s. 101). Även i 
de fall man fick en smälta fanns det risk för att 
järnet i denna hade sådana brister att blås
ningen måste anses misslyckad. Om malmens 
svavdhalt var alltför hög blev järnet rödbräckt 
och om fosforhalten var för hög blev järnel 
kallbräckt. Rödbräcka innebär att järnet blir 
skört och spricker vid upphettning medan 
kallbräcka innebär att järnet är skört vid nor
mala temperaturer. Även om effekterna av 
röd- och kallbräcka i högsta grad är påtagliga 
för dem som nyttjar järnet var de egentliga 
orsakerna till dessa egenheter okända för 
såväl den förhistoriska järnframställaren som 
för den lärde bergsvetenskapsmannen på 
1700-talet (Pettersson 1982a, s. 43). 

De som under vikingatid framställde järn 
saknade kunskap om de naturvetenskapliga 
motiven för ritualens ordning. Järnframställ
ningen måste därför ha omgetts av andra fö
reställningar. Sannolikt rörde dessa relatio
nerna till de makter som anttigs möjliggöra 
järnframställningen. Motiven ftir att följa den 
fastställda ritualen skulle då ha varit att till
fredsställa dessa makter. De åtgärder som vid-
togs i detta syfte kan ha fyllt vad vi i dag 
betecknar som viktiga tekniska funktioner. De 
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vikingatida motiven var givetvis lika logiska 
som vår egen tids eftersom följdriktigheten i 
tänkandet endast kan värderas inom ramen 
för respektive föreställningssystem. 

En närmare tolkning av innehållet i de vi
kingatida föreställningarna om järnframställ
ning är inte empiriskt prövbar i traditionell 
mening utan måste bli en spekulation från 
författarens sida. Reduktionen i blästerugnen 
är dock en sådan dramatisk process att den 
med all sannolikhet var föremål för mytiska 
spekulationer under vikingatid. Flera moment 
i reduktionsprocessen - kravet på den konti
nuerliga syretillförseln, det mullrande ljudet 
vid en försenad slaggavtappning och oberäk
neligheten angående slutresultatet - gör det 
sannolikt att ugnen under blåsningen uppfat
tats som ett slags levande väsen. 

Strukturella likheter mellan slagg och gravar 
Inledningsvis formulerades antagandet att or
saken till att järnslagg deponerats i gravar är 
att slagg och gravar haft strukturella likheter i 
den vikingatida föreställningsvärlden. För att 
kunna värdera trovärdigheten av detta anta
gande är det nödvändigt att presentera en 
tolkning av vari des.sa likheter bestått. Denna 
tolkning utgår från den ovan förda diskussio
nen om hur järnframställning kan ha uppfat
tats under vikingatid och baseras på hur 
slaggen uppträder i järnframställningsproces
sen. 

Slaggen uppträder först i samband med 
malmens reduktion i blästerugnen. För att 
kunna producera mycket jä rn utan att avbryta 
reduktionen är det nödvändigt att tappa ur 
slagg. Vid avtappning har slaggen en tempera
tur av ca 1 150°C och är då flytande och vit
glödande. När slaggen lämnat ugnen sjunker 
dess temperatur och den blir då först trögfly
tande och rödglödande för att sedan stelna 
tich bli mörk och sotig. Slaggen övergår såle
des från att vara varm, ljus och rörlig till att 
vara kall, mörk och stelnad. Som framgått 
ovan hör den flytande slaggen av sig med ett 
djupt mullrande ljud om den inte tappas av i 
tid. Omedelbart efter avtappning fräser och 
lyker den vitglödande slaggen vid mötet med 
den kalla omgivningen utanför ugnen för att 
sedan tystna. 

Ur ett strukturalistiskt perspektiv kan slag
gens omvandling från varm, ljus, rörlig och 
fräsande till kall, mörk, stelnad och tyst be
tecknas som en transformation från ett levan
de tillstånd till ett dött. Den stelnade slagg 
som blir kvar efter en blåsning representerar 
enligt detta synsätt således ett dött tillstånd. 
Järnslaggens deposition i gravar kan därmed 
förstås som ett uttryck för en strukturell likhet 
mellan den stelnade slaggen och gravar där 
båda representerar döda tillstånd. Dessa till
stånd konstrasterar mot företeelsernas levan
de motsvarigheter; den flytande slaggen samt 
de levande människorna. 

En annan strukturell likhet mellan järnslagg 
och gravar är att båda direkt kan associeras 
med en övergång från ett stadium till ett an
nat. Båda övergångarna är dessutom knutna 
till processer inkluderande eld och intensiv 
hetta; reduktionen i blästerugnen respektive 
bränningen på likbålet. Detta är en strukturell 
likhet som kan ha bidragit till att göra slaggens 
deposition i gravar meningsfull. Här måste 
det dock påpekas att järnslagg även förekom
mer i skelettgravar vilka ej kan kopplas till en 
sådan het transformationsprocess. Det stora 
flertalet, liksom de äldsta, gravarna med järn
slagg är dock brandgravar. 

I minst två fall har även myrmalm påträffats 
i vikingatida gravar i Gästrikland (Bellander 
1945, s. 34; Baudou 1963, s. 30). Att även 
myrmalm - som representerar ett helt annat 
stadium i järnframställningen än slaggen - fö
rekommer i gravar motsäger inte tolkningen 
av slaggens innebörd. Företeelsen kan istället 
anses bekräfta att järnframställningsproces
sen under vikingatid omgivits av mytiska före
ställningar som varit av betydelse även i grav
ritualen. På samma sätt måste de fall bedömas 
där gravar anlagts på eller till och med i för
störda blästerugnar (jfr Bellander 1939, s. 86; 
Baudou 1963, s. 25-26; Broberg 1987, s. 
107). 

Ett annat samband mellan slagg och gravar 
är den stora likheten i yttre form som grav
högar och slagghögar uppvisar. Vid fornmin
nesinventering är det ofta svårt att avgöra 
huruvida en hög är en gravhög eller en slagg
hög (Englund 1983, s. 57-58; Löthman 1984, 
s. 21). Slagghögarna har uppstått när slagg 
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kastats upp i högar i samband med järnfram
ställning eller smide. Det finns säkerligen 
praktiska motiv till varför slaggen läggs upp i 
högar, såsom till exempel att hålla övriga ytor 
fria från vassa slaggstycken. Likheten i yttre 
form mellan grav- och slagghögar kan därför 
ursprungligen ha varit oavsiktlig. Inte desto 
mindre så torde likheten ha uppmärksammats 
och tillskrivits mening. 

Innehållet i denna mening står möjligen att 
finna i det förhållandet att både grav- och 
slagghögar är kvarlämningar efter en ritual. 
Gravhögen är den materiella lämningen efter 
en gravritual och slagghögen är på motsvaran
de sätt den materiella lämningen efter den 
ritual som utförts för att framställa järn . Båda 
högkategorierna kan dessutom iakttas i land
skapet långt efter det att de ritualer vid vilka 
de tillkommit har slutförts. Denna strukturella 
likhet framhävs av kvarlämningarnas stora lik
het i yttre form. När sedan vissa gravhögar 
uppförs helt igenom av slagg (jfr Bellander 
1945, s. 35) kan skillnaderna mellan grav- och 
slagghögar anses vara i det närmaste upphäv
da. 

De strukturella likheterna mellan slagg och 
gravar kan sammanfattas: (1) båda är knutna 
till en process som inkluderar en övergång 
från ett stadium till ett annat, (2) båda repre
senterar döda tillstånd, (3) båda kan knytas till 
heta transformationsprocesser, (4) både slagg-
och gravhögar är kvarlämningar efter en ritu
al, och (5) båda högkategorierna kan iakttas i 
landskapet långt efter det att ritualerna slut
förts. Ur ett strukturalistiskt tolkningsper
spektiv kan dessa strukturella likheter antas 
vara orsaken till att järnslagg deponerats i 
gravar i Gästrikland under vikingatid. 

Slutord 

I den här artikeln har antagits att järnslagg 
och gravar haft strukturella likheter i den vi
kingatida föreställningsvärlden och att detta 
är orsaken till att slagg deponerats i gravar. 
Denna tolkning utesluter inte tidigare tolk
ningar där slaggens förekomst i gravar huvud
sakligen betraktats som ett uttryck för järn
framställningens stora ekonomiska betydelse. 
Etl samhälles föreställningsvärld kan inte se
pareras från dess ekonomi. Båda företeelser

na utgör viktiga aspekter av den samhälleliga 
helheten och kan inte förstås utan hänsyn till 
varandra. De skilda tolkningarna av varför 
järnslagg deponerats i gravar låter oss se 
slaggen ur skilda perspektiv och de kan därför 
anses komplettera varandra (jfr Burström 
1989, s. 11-18). 

En svårighet vid all arkeologisk tolkning är 
att undvika att okritiskt projicera tillbaka vår 
tids föreställningar till förhistorisk tid. Vi mås
te vara lyhörda för att det arkeologiska källma
terialet kan representera föreställningar som 
är oss främmande. Först när vi tillåter förhi
storiens människor att vara olika oss kan vi 
föra en dialog med det förflutna. 

Förkortningar 
Gs = Gästriklands runinskrifter 
Sö = Södermanlands runinskrifter 
U = Upplands runinskrifter 
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Summary 

Iron-slag is so frequently found in Viking Age 
burials in the province of Gästrikland that it 
must have been ascribed a special meaning in 
the grave ritual. About one third of the ex
cavated graves from the Viking Age contain 
iron-slag. The slag is found botb depeisited as 
grave goods and in the earth filling of the 
graves. 

In earlier research the appearance of iron-
slag in graves was mostly interpreted as an 
expression of the great econennic importance 
of iron production. In this paper the author 
seeks to complement earlier interpretations of 
why slag occurs in graves with an interpreta
tion from a structuralistic perspective. He 

suggests that the reason why iron-slag has 
been deposited in graves is a structural simila
rity between slag and graves in the Viking Age 
world of ideas. In order to discern such struc
tural similarities tbc attitude to iron produc
tion before the birth of modern natural sci
ence and industrialism is discussed. 

Figures 1 and 2 can be seen as illustrating 
the different ways in which iron production 
was viewed during the Viking Age and today. 
The bleiomeiy furnace in Fig. 1 is an entirely 
technical abstraction and mirrors the scientili-
cally defined logic e>f today while the ftirge-
stone in Fig. 2 illustrates the mythically defi
ned logic of the Viking Age. In spite of the 
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obvious differences between the two perspec
tives they have much in common. Both aim to 
explain the observable and do so by referring 
to a course of events which is not directly 
observable by the human eye. 

Iron production is a process whereby raw 
materials which have been collected in nature 
—ore and coal—are converted to a lump of 
iron which by further work can be forged into 
tools and weapons. The end-product, the 
polished sword, is at the beginning of the 
process a collection of rusty clods of ore 
which can be formed e>r crushed between the 
hands. The process of iron production leads 
from the given by nature to the shaped by 
man. With a structuralistic vocabulary this can 
be described as a transformation from nature 
to culture. 

The working process necessary to obtain 
forgeable iron is long and complicated. It in
cludes a number of work operations which 
must be done in a definite order. For this 
reason iron production can be viewed as a 
kind of ritual. 

The reduction of iron in the bloomery fur
nace is a dramatic process which in all proba
bility was an object for mythical speculations 
during the Viking Age. Several elements in 
the reduction process—the need for a con
tinuous air supply, the deep booming sound 
from the furnace if the slag is not tapped off 
in time, and the incalculability concerning the 
final result—makes it probable that the fur
nace during the reduction process was viewed 
as a living being. 

One element in the reduction process is the 
tapping off of slag. The slag then changes 
from being warm, light, moveable and sizzling 
into being cold, dark, stiff and silent. From a 
structuralistic perspective this change can be 
regarded as a transformation from a state of 
life to a state of death. Consequently one 
structural similarity between slag and graves is 
that both can be considered to represent a 
dead state. 

Another structural similarity between slag 
and graves is that both can be directly associ
ated with transformation processes involving 
great heat; the reduction of iron in the 
bloomery furnace and the cremation of the 
corpse. It has to be mentioned however that 
slag is also found in some inhumation burials 
which cannot be connected to this type of 
"ho t" transformation. 

Yet another connection between slag and 
graves is the great external similarity between 
slag-heaps and grave-mounds. This similarity 
must bave been observed and ascribed 
meaning during the Viking Age. The meaning 
is probably related to the structural similarity 
in that both slag-heaps and grave-mounds are 
residues of ritual processes, and that both can 
be observed in the landscape a long time after 
the rites have been completed. When then 
some grave-mounds are completely built up of 
slag the difference between slag-heaps and 
grave-mtmnds is almost löst. 
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