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Fig. 1. Plan över nedgrävningen i A 20 med den båtformade kistan. Vid A - det sköldbuckleformade 
spännet och vid B - kniven. Avståndet mellan kryssen = 1 meter. 

båt- eller kanotformad profil. Avsikten bakom 
kistformen är svår att uttala sig om; kanske är 
det en urholkad stock given en symbolisk båt
form eller möjligen är kroppsbehållaren till
verkad av en trasig kanot eller kanske en pul
ka. I kistan låg en 1,55 meter lång kvinna(?), 
vid halsgropen påträffades det ovan omtalade 
sköldbuckleformade spännet och på undre 
delen av bröstkorgen en kort järnkniv(?) med 
skaft av organiskt material. Spännet daterar 
graven sannolikt till tiden efter år 1000 e. Kr. 

Sammanfattningsvis kan konkluderas att 
skelettgravarna genom sin fyndfattigdom är 
svårdaterade. Utifrån yttre och inre gravform, 
gravskick, orienteringen samt det sköldbuck-
leformiga spännet, kan emellertid gravarna 
ges en sannolik datering till vikingatiden, och 
förmodligen till dess senare del. Gravarna 

uppvisar en tydlig påverkan från kristendo
men. De kan troligen ses som kristet influera
de hedniska gravar eller möjligen, i fråga eim 
de yngsta gravarna, kristna begravningar på 
ett hedniskt bygravfält. Kanske har vi genom 
undersökningarna på Nästagravfältet en möj
lighet att närmare undersöka en missionspro-
cess i hjärtat av Finnveden. 

Under första halvan av 1991 fortsätter be
arbetningen av gravmaterialen, varvid osteo
logiska analyser och l4C-analyser av skelettma
terialet kommer at utföras. Rapporten beräk
nas färdigställd under sommaren 1991. 

Ulf Bodin 
Jönköpings läns museum 

Box 2133, 550 02 Jönköping 

Nya Lapphyttan — ett rekonstruktionsprojekt i Norberg, Västmanland 
När museiprojektet Ekomuseum Bergslagen Alltsedan utgrävningarna av Lapphyttan i 

norra Västmanland avslutades år 1983 har 
tanken på att rekonstruera fornlämningen dis
kuterats. Skälen till att ge sig i kast med ett 
sådant gigantiskt projekt har hela tiden varit 
motiverat av uttalade forskningsbehov. 

utvecklades under 1980-talet tillkom även pe-
dagtigiska och turistiska argument. Det finns 
idag ytterligare ett motiv för en rekonstruk
tion av den medeltida hyttanläggningen. Re
konstruktionsprojektet betraktas som en inte-
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Fig. 1. Masugnen med rådsluga. Fasad mot väster, 
utslagsbröst. Rilningsunderlaget har sammanställts 
av arkitekt Per Lindroos 1986. 

grerad del i ett omfattande regionalpolitiskt 
arbete med målsättningen att stödja nya nä
ringsstrukturer och livsformer i Bergslagen. 
Lapphytteprojektet utgör här en av de idcnti-
tetsskapande delarna för regionen. 

Bakgrund 

Det har länge ansetts vedertaget inom järn
hanteringens forskningsområden att mas
ugnstekniken blev allmän i Bergslagen först 
under slutet av 1400-talet i samband med de 
tyska bergsmännens invandring. Under de se
naste tio åren har en del forskare hävdat att 
tekniken är äldre. Diskussionen har bl. a. fo
kuserats kring osmundsjärnets ursprung. 

1976 togs initiativ till en datering av tre 
hyttplatser i Norberg. Bergslaget här anses 
vara Sveriges äldsta järnbergslag genom 
skriftliga källor belagt under tidigt 1300-tal. 
Lapphyttan visade sig ha de äldsta datering
arna och undersökningen påbörjades 1978. 
Hyttkullen innehöll en ca 3 m hög ugnspipa 
med ställ och utslagsbröst omgiven av en mull-
timmerkonstruktion. 

1981 blev det genom ökade beredskapsin
satser möjligt att frilägga ett större område 
runt hyttpipan. De två följande utgrävningssä
songerna resulterade i att en helt komplett 
hyttbacke tydligt framträdde. Förutom själva 
ugnen, som visade sig vara en masugn för 
kontinuerlig drift, fann man rostgrop, kolhus, 
färskningshärdar samt högar av slagg och 
malm. På platsen fanns också resterna efter en 
järnbod, ett bostadshus och ett stall. Date

ringarna visade att anläggningen varit i drift 
från 1100-talet fram till 1300-talets slut. 

Utgrävningsresultaten bekräftade vad flera 
forskare redan antytt, nämligen att masugnen 
var i allmänt bruk i Sverige redan under 1300-
talet. Med utgångspunkt i det steira fyndmate
rialet och de välbevarade anläggningsresterna 
inleddes en diskussion om bevarandet och 
levandegörandet av fornlämningen. 

Rekonstruktionsarbetet 

Redan på ett tidigt stadium i diskussiemerna 
stod det klart att ett återuppbyggande skulle 
ske på annan plats än den ursprungliga. Dels 
ville man skydda fornlämningen och göra fort
satta undersökningar möjliga i framtiden, dels 
ligger originalplatsen mycket oländigt till för 
besökare. 

Rekonstruktionsförslaget växte fram i etap
per. Några av arkeeilogerna som deltog i ut
grävningarna presenterade ett första försök 
till tolkning av det arkeologiska källmaterialet. 
Tre ambitionsnivåer diskuterades. Ett åter
ställande av platsen som den såg ut före ut
grävningarna. Ett friläggande av hyttpipan 
med ett skyddstak i kombination med en re
konstruktion av bostadshuset, som skulle in
nehålla information och utställning. Och som 
tredje alternativ: ett återuppbyggande av hela 
anläggningen. Av dessa tre alternativ valdes 
det sistnämnda. 

Nästa fas i arbetet var att diskutera de meto
diska frågorna och de faktiska förutsättning
arna för att genomföra rekonstruktionspro
jektet. Stor vikt lades vid att betona det histo
riska sammanhang vari Lapphyttan ingick och 
ingår. I Ekomuseum Bergslagen kan Lapp
hyttan illustrera startpunkten för den indu
striella tillverkningen av j ä rn i Sverige. Som 
rekonstruktion blir platsen en av inkörspor
tarna till museets och till Bergslagens historia. 

Året efter påbörjades den tredje etappen i 
arbetet och ett konkret rekonstruktionsför
slag togs fram i detalj med ritningsskisser över 
samtliga anläggningar. I denna rapport berör
des metodfrågorna lite mer ingående. Man 
har valt en arbetsmodell, där en kombination 
av moderna och medeltida byggtekniska meto
der ingår. Principen är att i möjligaste mån 
använda anläggningsoriginalens material. Mo-
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Fig. 2. Bostadshuset tar form. Sommaren 1990 ordnades kurser i medeltida byggnadsteknik vid Skinnskal-
tebergs folkhögskola. Här lyfts en av väggstockarna pä plats av deltagarna. 

derna arbetsmettider som inte påverkar det 
färdiga resultatets utseende eller kvalitet kan 
däremot ersätta sina medeltida motsvarighe
ter. 

Ritningsskisserna och anläggningsbeskriv-
ningarna användes för en kostnadsberäkning, 
där en rad personer deltog, var och en med 
sina specialkunskaper inom olika byggområ
den. Kostnadsberäkningen slutade på runt 3 
milj. kronor. Beloppet inkluderade samtliga 
investeringskostnader för rekonstruktionerna 
av anläggningarna. Många poster var svåra att 
beräkna i detalj och man bör därför betrakta 
kostnadssammanställningen som ett riktmär
ke, inte som en fast prislista. 

Idag är arbetet på gång. Rekonstruktions
området har röjts och markarbetena pågår. 
Vägar, dammar och masugnsgrund byggs 
upp. Stommen till bostadshuset står klar och 
stallbyggnaden har under vintern timrats i 
Nordiska museets entrehall som ett utställ
ningsinslag. Den har sedan plockats ned och 

flyttats ut på rekonstruktionsplatsen för att 
under sommaren 1991 byggas upp igen. 

Rekonstruktioner — en källa till kunskap eller? 
Ett rekonstruktitinsarbete av den här storle
ken bör motiveras av forskningsbehoven. Tu
ristiska eich pedagogiska ambitioner är nog 
viktiga men inte tillräckliga i sig. Tyvärr kan vi 
idag se ett utbrett slentrianmässigt tänkande 
som innebär att rekonstruktioner har förpas
sats till de arkeologiska och historiska museer
nas bakgårdar. De används som publikdragan
de illustrationer till historien. 

Om ett rekonstruktionsarbete skall kunna 
motiveras i tider när stora delar av vårt forn
lämningsbestånd och vår kulturmiljö är i skri
ande behov av vårdinsatser, måste det sättas i 
samband med pågående aktuell forskning. 
Det är givetvis betydligt lättsammare och billi
gare att beställa ett järnåldershus som halv
fabrikat. Högre kostnader och mer arbete kan 
motiveras med att vi genom ett seriöst re-
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konstruktionsarbete får ett alltmer differenti
erat urval av tolkningar i fysisk form som kan 
bidra till ny kunskap. Varje rekonstruktion 
borde därför ingå i ett forskningsprogram fiir 
att knytas samman med tidigare uppförda an
läggningar. 

I rekonstruktionen av Lapphyttan stöter vi 
på de här problemen. Kunskaperna om den 
tidigmedeltida industriella järnframställning
en är dock begränsade, vilket gör att fråge
tecknen är många. Tolkningen av det arkeolo
giska materialet och anläggningsresterna styrs 
emellertid av de rent funktionella krav som 
arbetsprocesserna vid hyttbacken ställer. 

I det framtida publika arbetet är det viktigt 
att framhålla vad som varit utgångspunkterna 
för de tolkningar som gjorts. Argumentering
en måste göras begriplig för besökarna. Hur 
en sådan presentation för allmänheten skall se 
ut och hur rekonstruerade historiska miljöer 
skall kunna användas för turistiska och peda
gogiska syften har diskuterats under 1980-ta-
let och då främst med utgångspunkt i exemp
let Eketorps fornborg på Öland. 

Problematiken är inte entydig och det är 
svårt att finna några generella regler. En h d 
del svårigheter undviks om man placerar re
konstruktionen på annan plats än originalan
läggningen. Den förlorade autenciteten upp
vägs av att man då slipper den svåra balans
gången mellan rekonstruktion och restaure
ring som annars med nödvändighet uppstår. 

En rekonstruktion på annan plats än den 
ursprungliga möjliggör också ett växelspel 
mellan fortsatta undersökningar och rekon
struktion av fornlämningen. Många nya frå
gor kan ställas under uppbyggnadsarbetet, 
frågor som inte var aktuella eller möjliga att 
formulera under de arkeologiska undersök
ningarna. 

När vi talar om levandegörandet av histori
en menar vi för det mesta ett slags pedagogi
ska tillrättalägganden i form av aktiviteter i 
fornbyar eller rekonstruerade historiska 
miljöer, där "levande" människor iförda tids
typiska munderingar utför olika slags arbets-
sysslor. Är det inte dags att omvärdera detta 
slitna begrepp och försöka tillföra det nytt 
innehåll? Att göra historien levande för all
mänheten är kanske att öppna dörrarna till de 
verkstäder där arkeologiska och historiska 
tolkningar formuleras och på så sätt skapa 
möjligheter för människor att följa den spän
nande forskningsprocessen i dess skiftande 
förmer. Här är rekonstruktionsprojekt ett ex
empel som i sin form är mer lättförståeligt och 
tillgängligt än vetenskapliga avhandlingar. 

Ewa Bergdahl Bulukin 
Norbergs kommun 

Box 25, S-73821 Norberg 
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