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Debatt 

Om att okritiskt projicera tillbaka vår tids föreställningar till 
förhistorisk tid 

I Fornvännen 85 (1990) skriver Mats Burström 
om »Järnframställning och gravritual. En 
strukturalistisk tolkning av järnslagg i vikinga
tida gravar i Gästrikland». Burström tar fasta 
på att det finns strukturella likheter mellan 
slagghögar och gravar och diskuterar den äld
re forskningens ståndpunkt angående tolk
ningen av slaggförekomster i gravar. Bur
ström anser att den äldre traditionella forsk
ningens tolkningar kan uttryckas i ekonomis
ka, religiösi-magiska och piaktiskt-funktiond-
la termer och att en ny, strukturalistisk tolk
ning kan läggas till de gamla. Det finns skiil, 
enligt min mening, att granska bevekelsegrun-
derna för både gamla och nya tolkningar. 

Vari skiljer sig Burströms stnikturalistiska 
synsätt från de s.k. traditionella? Det stniktu
ralistiska synsättet hjälper honom att se flera 
tänkbara lösningar på ett problem. Så långt är 
allt väl. När han sedan skall leda sin tänkbara 
lösning i bevis eller giira den trovärdig blir 
metoden synnerligen traditionell. När han 
t. ex. accepterar Inga Sernings påståenden 
utan en enda kritisk kommentar och därtill 
lägger sina egna litterära överdrifter om tor-
clon o.d., sjunker trovärdigheten och rimlig
heten i hans stnikturalistiska tolkning. Att an
vända det »arkeologiska källmaterialet» är inte 
samma sak som att använda Inga Sernings 
tolkningar av ett källmaterial. Det stnikturalis
tiska synsättet gör anspråk på att stå ovanför 
källmaterialet i högre grad än andra synsätt 

Först som sist kan sägas att jag inte förnekar 
att magi har förekommit i smedens närhet 
eller verksamhet. Tvärtom. Den fråga vi disku
terar rör snarare vilken roll magin spelat. Om 
magins och mytologins roller vet vi inte myc
ket, men människors förhällande till det över
naturliga utgör onekligen ett spännande 
forskningsfält, oavsett vilken forskningsinrikt
ning eller vilket synsätt man företräder. Ett 

synsätt, närmast motsatt Burströms, är att 
smeden gick genom livet släpande på en »and
lig barlast» (jfr Tillhagen 1981, s. 10) som 
hindrade eller försvårade hans yrkesutövning 
och verkade konserverande på smideskons
tens utveckling i stort. En svårighet ligger i det 
faktum att skrivna källor, t .ex. de fornnordi
ska sagorna, som berör förhållanden under 
hednisk tid, har skrivits av kristna författare, 
eller i alla fall författare med en kristen världs
uppfattning (Lönnroth 1938, s. 11). Vad vi 
tror oss veta om förkristna smeder bör stän
digt underkastas kritisk granskning. Bur
ströms framställning bygger mycket på vår 
tids uppfattning av äldre smideskonst och inte 
så mycket på samtida uppfattningar som han 
själv vill giira gällande. Jag ställer gärna upp 
på Burströms principiella ståndpunkt att vi i 
möjligaste mån bör försöka undvika att färga 
våra forskningsresultat med vår tids föreställ
ningar, eller åtminstone visa medvetenhet ge
nom att synliggöra dem. 

För att kunna diskutera smedernas socio-
kulturella roll i det vikingatida samhället be
höver skillnaden mellan några begrepp, 'reli
gion', 'magi', 'rit', och 'folktro', tydliggöras. 
Del förvånar inte att dessa begrepp i ett histo
riskt perspektiv har gripit in i varandra. Jäm
för t. ex. uttrycket »Vidskepelsen är den få-
kimniges religion» (Tillhagen 1981, s. 10). 

Med religion förstås all människan »genom 
offer och bön söker hjälp hos översinnliga 
makter» och med magi att hon »efter sina 
önskningar kan tvinga dessa eller dem förutan 
direkt påverka skeenden och andra männi
skor, om hon känner metoderna härför» (KL 
11:214). Vit magi används för att hjälpa sig 
själv eller andra, svart magi lör att skada and
ra. ». . . utövandet av magi, magiska bruk och 
riter, är en ändamålsinriktad form av andlig 
kultur . . . magi är trolldom och spåkonst. Reli-
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gion är varken det ena eller andra. Däremot 
är vetenskap lite av vardera.» (von Wright 
1986, s. 39.) 

»En rit är en troshandling varigenom män
niskors verklighetsuppfattning eller tro fram
träder synbart . . . I riten begagnas medel eller 
instrument . . . i bestämda syften, t. ex. för att 
befrämja hennes materiella villkor eller hen
nes andliga situation i livet eller efter döden.» 
(Bringeus 1976, s. 137f.) 

Fcdktro är en »sammanfattande term för de 
viskepliga . . . föreställningarna», som inbegri
per bl. a. magi, spådomskonst och tro på över
naturliga väsen (Bra Böckers Lexikon). 

Om tolkning 

Burström är kategorisk när han hävdar att 
»vid flera tillfällen har det således kunnat 
fastställas att järnslagg avsiktligt deponerats i 
gravar» och att »detta gäller i synnerhet de 
gravar där enstaka slaggstycken påträffas 
bland gravgåvorna men där ingen slagg före
kommer i fyllningen» (s. 262). Argumenten, 
både Burströms och den äldre forskningens, 
är svaga och mycket hypotetiska. Det är omöj
ligt att »fastställa» att slagg »avsiktligt» har de
ponerats i gravar. Att slagg hittats i »gravgöm
mor» kan vara en fiktion då gravgömman inte 
sällan är anlagd på en gammal markyta, där 
slagg kan ha legat i hundratals år före begrav
ningen. 

Lite längre fram i texten (s. 262) säger 
Burström: »En tolkning av hur järnframställ
ning uppfattats under vikingatid måste därför 
i huvudsak baseras på det arkeologiska källma
terialet. En sådan tolkning kan lämpligen ge
nomföras i tre steg.» Det finns all anledning 
att fråga sig om Burström i sin framställning 
verkligen använder sig av det arkeologiska 
källmaterialet eller om det är någons tolkning 
av ett källmaterial han använder sig av. 

Fcir det första skall vår världsbild av idag 
synliggöras. »Först när vår tids föreställningar 
är synliggjorda är det möjligt att överskrida 
dessa och söka deras vikingatida motsvarighe
ter» (s. 263). 

För det andra skall vi »studera de indikatio
ner som finns i det arkeologiska källmaterialet 
angående hur järnframställning och järnsmi
de uppfattas under vikingatid». Som exempel 

anges förekomsten av slagg i vikingatida 
gravar liksom de sammankopplingar som kan 
göras till »sagor och myter ur den norröna 
litteraturen från tidig medeltid» (s. 263). 

För det tredje skall vi »relatera innehållet i 
järnframställningsprocessen till den typ av 
föreställningsvärld som kan ha varit aktuell 
under vikingatiden». Detta, menar Burström, 
kan bl. a. ske genom att diskutera arbetspro
cessen och »hur den kan ha uppfattats i ett 
förindustriellt samhälle utan en naturveten
skapligt definierad logik» (s. 263). 

Tolkningsmoddlen i tre steg är utmärkt så 
som den formulerats på ett teoretiskt plan. 
Det är metoden att nä målet som jag har in
vändningar emot. Först kan konstateras att 
den metod Burström anvisar inte i nägon 
nämnvärd grad använder sig av arkeologiskt 
källmaterial utan av andras tolkningar av olika 
källmaterial. Varken Inga Serning eller Snor
re är särskilt tillförlitliga dä det gäller att skapa 
oss en uppfattning om vikingatidens föreställ
ningsvärld. Vi skall ändå skärskåda premisser
na för hans resonemang. Vi behöver dock 
bära med oss följande påstående som Bur
ström hittat hos Gurevitj (1979, s. 244-245): 
»En av de största svårigheter arkeologin har 
att övervinna är det omedvetna överförandet 
av våra nutida föreställningar till förhistoriens 
människor» (s. 263). Mot detta påstående kan 
väl knappast någon invändning göras. Men 
vilka möjligheter har vi att i realiteten övervin
na detta problem? Oavsett vilket synsätt man 
företräder förväntas man redogöra för vilka 
grundläggande utgångspunkter man har haft. 
Omvänt, förväntas även läsaren att ta ställning 
till vilka utgångspunkter och motiv författaren 
kan ha haft. Ingen arkeologisk skrift är teori-
d ie r metodlös (jfr t .ex. Jakobsson 1992, s. 
13). Teorier och metoder kan däremot vara 
mer eller mindre uttalade. Tolkningar kan 
inte göras utan insikter och värderingar. Jag 
delar bl. a. därför Burströms principiella upp
fattning att de äldre tolkningarna rörande 
järnslagg i gravar är spekulativa (s. 265). De är 
lika spekulativa som Burströms nya tolkning. 

Om världsuppfattningar 

Som exempel tar Burström Pleiners schemati
ska framställning av reduktionsförloppet i en 
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blästerugn (Pleiner 1958, s. 174 och Burström 
1990, s. 264). Att Pleiners beskrivningssätt, 
Fe203-r-CO = Fe 304-l-C0 2 , osv. (vilket är en 
förenkling), inte kan spåras längre än till 
1 700-talet torde vara tämligen betydelselöst i 
sammanhanget. Syret upptäcktes för övrigt 
inte förrän 1771 av Scheele. Jag får nästan en 
känsla av att Burström menar att vi borde 
forska med vikingatida metoder vilket orim-
ligen kan vara fallet. Å andra sidan kunde 
Pleiner, liksom jag eller någon annan kemiskt 
obevandrad person, ha beskrivit händelseför
loppet på samma sätt som en viking troligen 
skulle ha beskrivit eller förklarat det för sonen 
som skulle ta över i smedjan: Malm och träkol 
och vind och eld ger järn och slagg. 

Det viktiga är att båda formlerna beskriver 
samma händelseförlopp och har samma inne
bord. Inte minst viktigt är det att processen 
ger samma resultat, järn, oavsett hur beskriv
ningar av processen kan ha sett ut. 

»Skallagrim var skicklig järnsmed och smäl
te mycket myrmalm om vintern. Han lät bygga 
en smedja nere vid sjön ett gott stycke från 
Borg, på den plats som heter Raufarnäs; där 
låg skogen nära och bra till, tyckte han.» (Ur 
Egil Skallagrimssons saga 1983, s. 79.) Längre 
tram i samma text följer: »Skallagrim drev 
ivrigt på arbetet i smedjan, men hans hus
karlar klagade över att vara tvungna att stiga 
upp så tidigt. Då gjorde han denna visa: 

Arla siande smeden 
upp, som guld vill samla, 
vill med vindglupsk blåsbälg 
rikedomar bärga. 
Hån jag låter heta 
järnet släggor hamra, 
medan runt den röda 
elden vinden ryter.» 

(Ur Egil Skallagrimssons saga 1983, s. 79.) I 
den citerade texten, som skrevs på 1200-talet, 
finner vi följande metallurgiska förutsättning
ar: myrmalmen, skogen och vinden. I Eyrbyg-
garnas saga omtalas kolning: »Samma höst, 
som bärsärkarna kommo till Styr, hände det 
att Vigfus i Drapulid begav sig till en plats, 
som heter Seljabrekkur, för att kola» (över
sättning H. Alving 1935, s. 59). 

Jag anser att det är anmärkningsvärt om 
inte dagens arkeologer skulle kunna använda 

sig av ett mera precist beskrivningssätt när nu 
möjlighet finns. Jag kan inte se att det skulle 
ligga en motsättning häri. Det gagnar inte den 
arkeologiska forskningen att använda vikinga
tida beskrivningssätt. Att Pleiners schematiska 
framställning innehåller en teknisk felaktighet 
och inte längre används av arkeometallurger 
har gått Burström förbi. Järnet ligger i, eller 
huvudsakligen ovanför slaggen i en bläster
ugn, inte under som Pleiners bild visar. I en 
masugn däremot ligger järnet under slaggen. 
Pleiners bild utgör således, även från min 
praktiskt-funktionella utgångspunkt, ett ex
empel på en sentida projicering av en process 
som huvudsakligen tillhör förhistorisk tid men 
som slutligen upphörde på 1800-talet. Att den 
vikingatida smeden kunde beskriva järnfram
ställning i ord och bild håller jag för självklart, 
något annat vore att dumförklara honom. 
Däremot var det väl inte helt säkert om han 
ville förklara den för utomstående. Häri kan 
nog en del av mystiken kring smederna ligga. 

Frågan om ett »järnframställningens väsen» 
(Burström 1990, s. 262) är mycket intressant. 
Denna fråga kan diskuteras både från bildliga 
och bokstavliga utgångspunkter. Min uppfatt
ning är att ett »väsen» säkert fanns i männi
skors medvetande men det inverkade själv
klart inte på metallurgin. Olycka eller mot
gång måste dock skyllas på något. Avundsjuka 
mot duktiga smeder bör också ha givit upphov 
till supranorniala förklaringar. Skillnader i 
malmers sammansättning måste ha givit även 
skickliga smeder vissa bekymmer. Motgångar 
var tillfälliga men dyrbara och självklart ville 
man undvika dem. Hade järntillverkningen 
varit beroende av »väsen» är det inte sannolikt 
att den utvecklats till industri. 

Burströms »väsen» är ett snällt och andligt 
väsen eftersom det uppträder enbart i sam
band med en lyckad process där den tappade 
slaggen övergår från att vara »varm, ljus och 
rörlig till att vara kall, mörk och stelnad» (s. 
268). Inget hindrar hans bärande tanke att 
vikingen kanske såg symboliken, likheten mel
lan järnframställningens slutfas och männi
skans död. Denna tanke kan varken bevisas 
eller motbevisas. Den förblir vad den är, en 
spekulation. 

Väsen, i form av vittror, vättar, skogsnuvor 
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o. d. har också uppehållit sig i smedernas när
het. Dessa likaså övernaturliga väsen har varit 
både av den hjälpsamma och den besvärliga 
sorten (jfr Kall 1991, s. 140). Vilken värde
laddning kan vi lägga i begreppet väsen? Vad 
är vidskepelse och vad är verklighet? Varje 
individ sätter sin egen gräns, påverkad av upp
fostran och inlärning. Med vårt nutida, »ve
tenskapliga förnuft» tror somliga att dessa 
»världar» kan hållas skilda från varandra, eller 
att den väsensfyllda världen inte existerar. 
Andra tror på horoskop, omen, oknytt, varsel 
och liknande. Eller för att använda ett gam
malt uttryck: var och en blir salig på sin tro. 

Var alkemin vetenskap eller magi (von 
Wright 1986, s. 39)? Eller skall alkemin be
nämnas vetenskaplig magi eller magisk veten
skap? Till och med Isaac Newton prövade lyc
kan som guldmakare (Lindroth 1975, s. 523). 
Med facit i hand vet vi att varken magin eller 
vetenskapen hjälpte vid försök att tillverka 
guld, i varje fall inte på Newtons tid. 

Mycket av det som sagts och skrivits om 
t. ex. trollkunniga masmästare kan och bor 
diskuteras. Att sägnerna inte framställts av 
andra masmästare är värt att notera. Sägner 
om trollkunniga masmästare tycks utgå ifrån 
en nivå i samhällshierarkin som inte besitter 
kunskaper motsvarande dem varom sägnen 
handlar. Det är folktron i vid bemärkelse som 
givit masmästare denna egenskap och inte 
smederna själva (jfr Tillhagen 1981). Etnolo
giska, sentida jämförelser fiir oss knappast 
närmare målet. 

En annan möjlighet ger etnoarkeologiska 
studier. Exempel från Malawi i Afrika visar att 
järnframställningen där var förbunden med 
magi. En lyckad järnframställning förutsatte 
både metallurgisk och magisk kunskap. Förbe
redande ceremonier och ritualer inbegrep 
speciella material och mediciner. De magikun
niga smederna hade särskild status, ibland läg
re, ibland högre än vanliga hantverkares. Sex
uell symbeilism och tabun (bl. a. fick kvinnor 
inte deltaga) utgjorde en annan viktig del i 
järnframställningen. Författarna kommer 
fram till några, för vårt ändamål, viktiga slut
satser (Merwe & Avery 1988): 

»We did not find that magic has a scientific 
contribulion to make to iron smelting techno

logy but neverthdess conduded that smelting 
could not be conducted without it, because it 
is too important lo the smekers» (s. 245). 

På samma sätt (?) som den forhistoriske 
smeden, liksom den sentida, vill den afrikan
ske, magikunnige smeden inte avslöja sina »yr
keshemligheter» till någon i omgivningen. Ut
omstående betraktare skapar sin egen tolk
ning om vad som var verksamt i processen och 
gav den ett lyckat resultat. 

»For smelting to work, both the metallurgi
cal and magical components must work. Fail-
ure in smelting is likely to increase ritual ac-
liviiv, bui ihe diagnosis of the problem may be 
technical or magical.» (S. 255.) 

Jag anser mig finna stod fcir min praktiskt-
funktiondla utgångspunkt här. Om blåsning-
en misslyckades har både metallurgin och ma
gin, eller endera, misslyckats. Under förut
sättning att man inte provar nya ugnstyper 
eller en nyupptäckt malm, utan att nästa fram
ställningsförsök görs med förutsättningar som 
sä långt som möjligt liknar det föregående, så 
kan vi göra ett par nya, mycket förenklade, 
tankeförsök. Om metallurgin hålls konstant 
och ändringar företas i magin kominer resul
tatet att bli detsamma. Om magin hålls kon
stant och ändringar görs i metallurgin kom
mer resultatet att bli annorlunda, förhopp
ningsvis bättre. Jag är medveten om att jag i 
della resonemang är vetenskapligt rationell. 
Men utan »trial and error» skulle den metal
lurgiska konsten aldrig ha utvecklats till den 
nivå den befann sig på under vikingatiden, 
efter mer än 2 000 år av teknisk utveckling, 
bara i Sverige. Effekten av magin har enligt 
min mening verkat konserverande, både avse
ende traditioner och teknik. Så länge inga nya 
behov fanns fungerade den gamla tekniken, 
om man sä vill med magins hjälp. Man hade 
tillgång till en tillfredsställande reprodu-
cerbar process. Om man däremot skulle för
söka flytta hela Malawi-konceptet till någon 
plats där malmerna var annorlunda, avseende 
jäi iiinnehåll, kemisk sammansättning o. d. så 
skulle man märka att ingen magi i världen 
kunde åstadkomma järn. Man skulle ha tving
ats till an anpassa ugnar, bränsle, lufttillför
sel, över huvud taget hela processförloppet, 
till de tillgängliga malmernas egenskaper (jfr 
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Björkenstam 1990, s. 17). Av detta följer ock
så att spår efter järnframställningens utveck
ling inte skall sökas i slutet av en långvarig 
tradition, utan i början. Ugnar av en viss 
grundtyp förekommer i begränsade områden 
under en begränsad tidsperiod. Inom ett så
dant område kan lokala varianter av grundty
pen förekomma och en v iktig anledning härtill 
antas vara små variationer i malmernas egen
skaper. 

Vetenskap och filosofi var i religionens 
tjänst under den kristna medeltiden. Veten
skapen frigjordes från religionen först under 
1600-talet och dess dominans för världsbilds-
uppfattningar slog igenom först på 1700-talet 
(Strömholm 1984, s. 13 f) . Det »instrumentd-
la förnuftet», och försöka-förkasta-mentalite-
ten (Strömholm 1984, s. 18) måste dock ha 
gjort sig gällande långt tidigare. Något annat 
vore fullständigt orimligt. Inom bondesam
hället dröjde det till 1800-talet innan rationa
litet och vetenskaplighet började tränga ut 
den äldre föreställningsvärlden (Löfgren 
1981, s. 79) men bakom denna föreställnings
värld måste det ha funnits en kärna av veten
skapligt förnuft. Viljan att veta och viljan att 
lära liksom viljan att förbättra, är på sina sätt 
vetenskapligt förnuftiga. 

Kunskap gick från far till son. Vikingatidens 
smeder hade mer än 1 000 år av nedärvd erfa
renhet i botten av sin yrkesskicklighet. Ännu i 
början av 1900-talet var det smeden/fadern 
som lärde sonen att smida, inte minst alla de 
»knep» som hör det avancerade smidet till. 
Intressant i detta sammahang är det svar som 
gamle smeden Helge Sjövall, Skillinge, gav på 
frågan hur man kunde veta vilken färg det 
skulle vara på järnet när man smider: »Ja, det 
var gamla iakttagelser som hade använts un
der långa tider. Och likadant var det med 
kolpulvret. Farfar var ju ingen kemist, men 
han visste att om han gjorde pä det sättet sä 
blev det bra.» (Larsson 1988, s. 43.) 

Utan ingående kunskaper om process och 
råmaterial är varje form av hantverk otänk
bart. Talande i detta fall är historien om brö
derna Viktor och Nicklas Pettersson i Hag-
fois. Erik Ljung, Mölle, har berättat den flera 
gänger för mig när vi tillsammans har under
sökt blästor eller blast järn . Det finns ocksä en 

nedtecknad version där det berättas om hur 
det var »att se Nicklas Pettersson när han blås
te bessemer och på lågan följde färskningens 
gång, när han höjde handen till tecken på att 
konvertern skulle stjälpas, när han tog sitt 
prov för att se på gnistorna och 'läsa värmen' 
eller när han smidde bock- och rödskörhets-
prov. Då såg man och kände med sig att där 
stod en man som kunde sin sak och som satte 
kvalitet och gott arbete framför allt annat. 
Brodern Viktor, som nästan hela sitt liv arbe
tade nattskift, var tyst och försynt och gled 
som en vessla mellan ugnarna och smedstädet. 
Men när han smitt sitt prov och på genuin 
värmländska sagt sitt 'nu sätter vi in mangan', 
då visste man att kolhalten låg inom de tillåtna 
gränserna.» (Sundin 1980, s. 308f.) 

jämsmidet i Burströms föreställningsvärld 
Järnsmidet har, enligt Burström och de källor 
han hänvisar till, »ansetts vara en stor och 
närmast övernaturlig konst», omgiven av »sär
skilda föreställningar där järnsmeden vanli
gen ansetts förstå mer än andra dödliga. . . . 
Järnsmeden ansågs i nordisk folktro stå i för
bindelse med övernaturliga makter vilket gav 
honom förmågor långt utöver det vanliga, 
både inom sitt eget yrke och på andra områ
den». (S. 265.) 

Till Burströms referenser kan fogas Schön 
(1988) och Kulturhistoriskt lexikon pu nordisk 
medeltid (KL) under uppslagsordet »smed» 
(1982). Det är viktigt att konstatera att de som 
skrivit något i denna sak använder sekundär-
uppgifter och att dessa författare återspeglar 
senare tiders uppfattningar. Vi måste hålla 
isär smedens arbete, med eller utan magi, från 
folktron, dvs. vad bondesamhället i övrigt an
såg om smeden och hans förmågor. Ett exem
pel på det senare ger Schön: »Också andra 
folktroväsen ansågs kunna åstadkomma konst
färdiga smiden. I södra Sverige var det ofta 
trollen. På en del gårdar förvarade man äi-vda 
bägare, dryckeshorn och andra föremål som 
var så skickligt utförda att man menade att de 
måste ha tillverkats av övernaturliga väsen. 
Ingen vanlig smed var så duktig, menade 
man.» (1988, s. 67.) Exemplet visar på ett 
åskådligt sätt hur övertro bildas och att över-
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tron kan ha men ofta saknar djupare inne
börd. 

Det råder knappast någon tvekan om att 
smeden hade en särställning i lokalsamhället. 
Var detta en given eller tillskapad särställning? 
I Valleberga, Skåne, för något sekel sedan, 
satt smeden tillsammans med prästen, klocka
ren och folkskolläraren vid högtidsbordet un
der gillena (Larsson 1988, s. 32). Smedens 
särställning i detta fall var, till en del, beroen
de på att han gjorde verktyg till andra hant
verkare, dvs. »utan smed kunde ingen klara 
sig» (Larsson 1988, s. 40). Med en dylik inställ
ning bland byborna är det knappast förvånan
de att smeden även fick försöka reda ut andra 
svårigheter, t. ex. bota sjukdomar med hjälp 
av bälgen genom att »blåsa» bort det onda 
(Schön 1988, s. 61). Vem minns inte stackars 
pigan Lina i Lönneberga som till slut blev 
tvungen att gå till Smepelle för att få sin vär
kande tand utdragen (Lindgren 1970, s. 58). 

Smedens särställning berodde också på att 
han behärskade elden och stålet, människor
nas viktigaste skyddsmedel, både inom den 
andliga och materiella sfären. Hästskon ovan
för dörren var magisk och skyddade mot över
naturliga väsen och med det vassa svärdet 
kunde man försvara sig mot inkräktare (jfr 
Söderström m.fl. 1982, Schön 1988). 

Inom andra kulturkretsar, t. ex. i Asien och 
Afrika, var det inte ovanligt att smeden till
hörde de lägre samhällsklasserna. I det tibe
tanska kastsystemet räknades smederna till 
den lägsta klassen tillsammans med föräldralö
sa barn, slaktare, dödgrävare, tiggare och 
tjuvar (Leopold 1980, Harrer 1947). Smedens 
ställning i Afrika låter sig indelas i två stora 
områden. Ett östligt/nordligt där smeden 
»föraktas» och ett västligt där han »aktas och 
äras» (Hammarstedt 1921, s. 191). 

Vad ansåg smeden själv om sin och andra 
smeders verksamhet? Den viktiga frågan har 
Burström inte ställt. Jag finner det inte sär
skilt anmärkningsvärt att smeder omgärdats 
av vissa föreställningar, vari en del mytiska 
liksom mystiska inslag ingått. Beundran och 
förundran känner även vi idag inför ett konst
fullt utfört arbete. Den lilla grupp arkeologer 
som sysslar med experimentell järnframställ
ning har idag mycket stor respekt för gamla 

smeder. Det är inte alldeles utan anledning 
som vi slutat att benämna äldre tiders järn
framställning som primitiv. En tendens är att 
även begreppet »lågteknisk järnframställning» 
håller på att försvinna. Båda begreppen har 
en nedvärderande klang som det är angeläget 
att undvika. Det behöver knappast påpekas att 
de båda begreppen utgått från våra nutida 
föreställningar om den äldre järnhanteringen. 
En korrekt och värdeneutral benämning är 
blästhruk. 

Orn den norröna litteraturens forskningspotential 
Hur har sägner uppstått och vem var det som 
skrev ner dem? Går de tillbaka på verkliga 
händelser? Fäiligt Bra Böckers lexikon är hjäl
tesagan »en litterär genre inom högrestånds-
kultureti . . . Karaktäristiskt ftir hjältesagan är 
alt deras hjältar hör hemma i en aristokratisk 
miljö, och ofta har sagorna även skapats där 
som politiska propagandamedel. De idealise
rar alltid sina hjältar och deras handlande.» 
Enligt samma källa är ättcsagan »en omfångs
rik genre av muntlig folkdikt. Dess stomme är 
ofta historiska notiser, knutna till en i bygden 
dominerande eller framträdande familj under 
ett antal generationer men till dessa fakta fo
gas sedan bl. a. vandringssägner, som passar 
in i sammanhanget.» 

Hur sägner uppstår eller ersätts av andra 
visar en intressant uppgift från Frankrike. När 
socialantropologer 1970 frågade befolkning
en i Sault om muntliga traditioner fick de 
lyssna till berättelser ur en bok som kolportö-
rer hade spridit under perioden 1750-1850. 
Ingen av de uppgifter som berättats od i ned
tecknats på 1320-talet framkom 1970. Gam
mal muntlig tradition hade ersatts med ny 
(Ladurie 1982, s. 463). 

Krigshistorikern Färik Hornborgs analys av 
Runebergs hjältedikt »Fänrik Ståls sägner» 
och hur den förhåller sig till verkligheten kan 
också äga ett visst intresse i detta samman
hang. »Skaldeingivdsens våldsamma styrka» 
lyfter Runebergs diktning »högt över verklig
hetens begränsande horisonter» är en slutsats 
som Hornborg kommer fram till (Fogelström 
1991, s. 13). 

I vilken utsträckning var forntidens och me
deltidens skalder själva närvarande vid den 
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händelse som senare återberättades? »De 
sångare som under romantikens epok på 
1800-talet besjöng krigets stora skönhet och 
prisade den lyckliga lotten att få stupa i främs
ta ledet, de hade inte själva varit med om 
slakt ningens härlighet och tjusning. De var i 
regel frikallade från militärtjänstgöring; deras 
hjältedikt var kronvrakspoesi... (Moberg 1970, 
s. 215.) 

När det gäller myter och hjältesagor måste 
understrykas att dessa ingenting annat är än 
myter och sagor, även om de fornnordiska 
sagorna brukar räknas till de s. k. realistiska. 
Att tillmäta dem en viss forskningspotential är 
inte helt fel men man bör vara försiktig. Det 
kan knappast uteslutas att dessa myter också 
kan ha varit vikingarnas myter, att de går till
baka till motiv och eventuella händelser långt 
före vikingatiden. De frågor vi bör ställa är 
om myterna har någon betydelse utöver det 
symboliska (jfr Lindholm 1992, s. 7) och om 
de överhuvudtaget kan tänkas äga någon san
ningshalt. I förlängningen menar jag att det 
knappast spelar någon roll om myterna och 
sagorna är sanna eller inte. I och med att de 
existerade kom de att påpverka människor i 
de tidsavsnitt och i de miljöer där de berätta
des, men att egenskaper hos sagornas smeder 
skulle överföras till de levande smederna är 
omöjligt, utom i sagans värld. Det brukar där
emot heta att tron kan försätta berg och i den 
meningen kan jag ge Burström rätt. 

Mästersmeden Völund kan jämföras med 
sina motsvarigheter llmarinen i Kalevala, 
Tvashta i Rigveda, grekernas Hefaistos och 
romarnas Vulcanos. Mycket talar för att Vö
lund går tillbaka på en sydgermansk kulturtra
dition. Völund påstås ha gjort Attilas brynja 
och Karl den stores svärd vilket kan jämföras 
med att Hefaistos var mästaren till Herakles 
sköld och Achilles svärd (Schön 1988, s. 65). 

Värstingen bland smeder var nog ändå den 
gudomlige llmarinen som i tidernas morgon 
hade smitt himlavalvet med sådan överlägsen 
skicklighet att »intet spår av hammarn spörjes, 
ingen ser var tången tagit» (ur »Kalevala, Col
linder 1980, s. 8). 

Även idag skapas konstverk och litterära 
verk med sagomotiv. Hur mycket fascination 
och föreställningar finns inte kring det litterä

ra mästerstycket »Sagan om ringen» (Tolkien 
1955) trots att vi vet att den är påhittad. Sagan 
bygger på den norröna litteraturtraditionen 
och viktiga roller spelas av magi- och smides-
kunniga dvärgar. Människor av i dag gillar 
tydligen att identifiera sig med personer i sa
gan, vilket uppenbarelsen av nationella och 
internationella Tolkiensällskap visar. Tänk om 
Tolkien hade varit verksam på 1200-talet. 
Skulle vi ha sett på hans verk med »andra» 
ögon då? 

Burström menar att »när hjältesagornas 
mästersmeder var beroende av högre makter 
så bör likartade föreställningar även ha knu
tits till verklighetens järnsmeder» (s. 266). På 
denna punkt kan man både hålla med och 
spjärna emot. Mot Burströms uppfattning, el
ler snarare gissning, kan min egen gissning 
ställas. Jag tar fasta på att smeden nog visste 
att hans förmåga att tillverka vackra konstfulla 
saker berodde på egen skicklighet och inte på 
eventuella förhållanden till högre makter. 
Burströms åsikt nedklassar smedens arbete till 
något lotteribetonat och primitivt. Åsikten om 
»högre makter» bör vara typisk fcir dem som 
står utanför händelsernas centrum och söker 
en förklaring till ett skeende, t. ex. tillblivelsen 
av ett smidesarbete. Detta bör gälla oavsett 
om betraktaren av det konstfulla föremålet 
lever i dag, var sagoförfattare på medeltiden 
eller var samtida med smeden på vikingatiden. 
Burström faster större avseende vid andra 
människors uppfattning om smeder än vid 
smedernas uppfattning om sitt och andra sme
ders arbete. 

I den män som magi förekom så var den 
oberoende av metallurgin i den bemärkelsen 
att den inte påverkade metallurgin i sig, en
bart omgivande sekundära förutsättningar, 
föreställningar och förutfattade meningar. 
Man ville försäkra sig om tur vid järnframställ
ningen genom att som smederna i Malawi 
t. ex. undvika kvinnodeltagande. Liknande ta
buföreställningar har även funnits i Sverige 
bland fiskare. Det betydde otur om fiskaren 
mötte en kvinna på vägen till fiskebåten eller 
om en kvinna klivit över gamen. Det finns 
mängder av s. k. supranormala förklaringar 
till tur och otur inom fisket (Löfgren 1981, s. 
75 ff, 1974, s. 100 ff). Tur med smidet kunde 
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en smed få genom att kasta en nypa salt över 
vänster axel innan han gick till arbetet (Schön 
1988, s. 61). 

Magin berörde snarare andra delar inom 
föreställningsvärlden än själva fisket. En fiska
re kunde bli av med sin fiskelycka på grund av 
magi men kunde å ten inna den igen med mot-
magi (Löfgren 1981, s. 77 f ) . I överförd me
ning kan kanske en vikingatida smed ha för
sökt tillskansa sig någon annan smeds konst
skicklighet genom att utöva magi, men det lär 
knappast ha påverkat hans resultat. Samban
den mellan orsak och verkan är knepigare än 
så. Att det ena fiskarlaget hamnade mitt i 
fiskstimmet och det andra vid sidan av måste 
ju förklaras eller skyllas på något. Liknande 
föreställningar kan ha förekommit bland vi
kingatidens smeder. 

En faktor inom metallurgin som inte till 
fullo kan behärskas är malmernas samman
sättning. Därmed kan inte det blivande järnets 
egenskaper förutsägas exakt. Jag vill nog påstå 
att svavel och fosfor var ett mindre problem 
än vad nutidens forskare gjort det till, men 
kanske att kol och andra legerande ämnen 
utgjort ett större problem. Vi skall dock inte 
överdriva dessa eventuella svårigheters bety
delse. Kvar i markerna ligger mängder av ofta 
stora slaggvarp vittnande om en fungerande 
och reproducerbar process. 

fämsmidet i min föreställningsvärld 
Vi kan resonera litet kring ett exempel. Låt 
mig först berätta en saga om tvä smeder som 
levde samtidigt i var sin by, dock relativt nära 
varandra. Båda var vapensmeder och den ena 
smeden (Holme) hade rykte om sig att tillver
ka bättre svärd en den andre (Bolme). Holmes 
svärd var både starkare, vassare och kunde 
hålla skärpan bättre än Bolmes. Detta rykte 
spred sig snabbt och Bolme böljade få svårt 
att finna avsättning för sina svärd, och Holme, 
han hade svält all hinna tillverka svärd till alla 
som ville äga ett. Bolme och andra människor 
i Bolmes och Holmes omgivning började und
ra över hur Holme bar sig ät. Eftersom Holme 
inte ville dela med sig av sina kunskaper så 
började alla spekulera över hur Holme gjor
de. Man satte till och med ut spioner att spana 
om det var något trolltyg med i spelet. Och 

visst var det väl det. En korp kom varje dag 
och satte sig i ett träd inte långt från Holmes 
smedja. Holme åt något ur en tygpåse som 
han hade vid bälgen. Dessutom spottade han i 
ässjan varje gäng innan han tog ur svärdet och 
lade det pä städet. Det var nägot lurt med 
Holmes smidesarbete. Kanske han hade kon
takt med högre makter i alla fall. Ett rykte 
spred sig. En natt smög Bolme in till Holme. 
Bolme sökte efter tecken som skulle bevisa att 
Holme stod i förbund med högre makter men 
hittade inget. I tygpåsen fanns bara bröd. Äm
nesjärnen säg normala ut. Kolet visste Bolme 
att Holme hade köpt av samma kolare som 
han själv. Bolme vågade inte berätta för nå
gon om sitt nattliga besök. Han visste inte 
riktigt vad han skulle tro längre. Länge berät
tades i bygden legenden om Holme som tack 
vare sina kontakter med högre väsen kunde 
tillverka svärd som kungens män kunde skyd
da den fagra prinsessan Jorunn med. 

Vad var orsaken till Holmes skicklighet? 
Kontakten med högre makter eller hans egen, 
i förhållande till Bolme, stiirre skicklighet? Ef
tersom detta är en saga, påhittad av mig, så vet 
vi att Holmes skicklighet var större än Bolmes. 
Holme kunde, för att ta något exempel, bättre 
urskilja malmer med olika egenskaper än Bol
me. Han visste bättre hur han skulle blanda 
olika malmer vid reduktionen för att uppnå 
vissa eftersökta kvaliteter. Han visste också att 
köra blästugnen rätt så att han slapp kallbräc
ka. Han var särskilt duktig i att framställa stål 
och att välla ihop det med blötjärn så att 
svärdsklingan blev stark, smidig och vass. 
Människorna runt Holme och Bolme visste 
inte hur det verkligen förhöll sig men de tyck
te att Holmes svärd hade en inneboende ma
gisk kraft. Bolmes svärd var slöa och böjde sig 
lätt. Bolme visste förmodligen hur det förhöll 
sig, men hade ingenting emot att Holme utsat
tes fiir illvilliga rykten eftersom han trodde att 
han själv hade allt att vinna och inget att förlo
ra på saken. Bolme var helt enkelt inte lika 
kunnig som Holme. 

Svärdssmidet kan i viss mån liknas vid lie-
smidet. Liesmidet har som hantverk levt kvar 
ända in på 1900-talet. Det berättas bland sme
der i Kind att många smeder aldrig lyckades 
tillverka en lie. Arbetet var svårt och långt 
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specialiserat. Dessa smeder blev specialister 
på något annat i stället. 

Carl-Herman Tillhagen kan återberätta hur 
en vidskeplig sedvänja kunde uppkomma ge
nom ett skämt: »Jag flyttade en gång från Boll
näs till Hult i Östergötland», berättar en gam
mal smed, »och då jag började arbetet, pissade 
jag i härn, för dä skulle gå bra - det var ju 
mest skämt från min sida. Men de andra trod
de på mej, för jag var j u från Dalarna! Bra 
gick det också för mej med arbetet på den nya 
platsen. Ä så en dag tog en annan smed och 
gjorde likadant för att det skulle gå bra för 
honom med.» (1981, s. 197.) 

Möjligen var det så att mindre goda smeder 
och otursdrabbade smeder hade större behov 
av att åkalla högre makter än skickliga. Syftet 
bakom en sådan åkallan kan bottna i ett eller 
flera, för oss dolda skäl, varav avundsjuka san
nolikt var ett. Den okunnige eller den falske 
kan beskylla smeder för att stå i förbund med 
högre makter inte sällan kanske för egen vin
nings skull. 

Ett annat, i tiden mera närliggande exempel 
på trolldom och kontakter med övernaturliga 
väsen utgör bäxeriet. Vad låg bakom uppfatt
ningar och föreställningar om häxor? Enligl 
en uppfattning levde i Sverige under den ti
den ». . . människor med en föreställningsvärld 
som delvis var protestantisk, delvis katolsk -
jungfru Maria åkallades gärna - och till viss 
del rent av förkristen - där fanns en hel del 
dunkla offerriter och vördiiadsfulla hänvis
ningar till asagudar, där fanns också gott om 
underliga väsen, trollformler od i magi, och 
del mesta var helt harmlöst» (Englund 1991, s. 
136). Det djävulska bäxeriet, som leclclc till 
avrättningpur, kan inte förklaras på något en
kelt sån. Häxväsendel handlar om hur e-u im-
iologi växer fram, om »ett symboliskt slagfält» 
(Englund och KJaniczay genom Englund 
1991, s. 138). Det är viktigt att komma ihåg al i 
..häxorna» inte dömdes och avrättades för att 
de använt magi eller trollkonster utan därför 
att andra, inte sällan deras egna barn, häv
dade delta. 

Urban Hiärne, läkare, som även lämnat vik
liga bielrag till metallurgin, var en av dem som 
bidrog lill häxeriets upplösning. Hiärne kon-
Staterade enligl Lindroth att i »vaktstugorna, 

där de (vittnena) om natten hölls under upp
sikt för att inte bortföras, gjordes upp vad de 
sedan skulle säga inför rätta. Avdomnade i 
extaser vaknade de genast av en nypa hjort-
hornssalt — sällsamt vore det enligt Hiärne, 
om 'medikamenter kunde förjaga trollpack'.» 
(1975, s. 573.) 

Om verklighetsuppfattningar 
Kunskapen att tillverka jä rn i olika kvaliteter 
sitter inte enbart i formler av typen FeO + 
CO = Fe + C 0 2 osv. Järnet och slaggen bildas 
inte utan ett stort mått av hantverksmässig 
kunskap, där synintryck, ljud och dofter, lik
som handlag och fingertoppskänsla är av långt 
större betydelse än kemiska formler, oavsett 
om de är skrivna på vikingatida eller nutida 
språk. 

Hur stort värde kan man tillmäta ett ensta
ka fynd? Enligt min mening utgör bläster
munstycket från Snaptun (Glob 1959, Gests
son 1961) ett exempel på något ovanligt. Or
nerade munstycken är mycket ovanliga och 
kan inte sägas sätta någon prägel på det arkeo-
metallurgiska källmaterialet. Det är däremot 
tämligen vanligt att vi finner mer eller mindre 
stora delar av blästermunstycken av lera, som 
sannolikt skadats under användning och se
dan slängts på varpet. Blästermunstycket från 
Snaptun är dessutom tillverkat av sten vilket 
inte är nödvändigt eller knappast ens önskvärt 
vid järntillverkning. Blästcrmynningen synes 
vara i smalaste laget för att tillåta en adekvat 
luftmängd till härden. Enligt uppgift saknar 
munstycket vidsittande slagg på den till figu
ren motstående sidan (Voss 1993, pers. 
medd.). Rännan på munstyckets baksida anty
der an smideshärden kan ha varit annorlunda 
utformad än vad som är brukligt för smides
härdar fiir järnsmide. Kanske munstycket till
hön en klensmed som arbetat i guld. I Snor
res FLdda, i avsnittet där Loke får sina läppar 
ihopsydda, smider dvärgen Sindri med hjälp 
av brodern Brokk en galt me-el borst av guld, 
guldringen Drypnir samt en hammare av järn 
(Gestsson 1961, s. 126). Associationerna till 
guldsmide är således minst lika starka som de 
lill järnsmide. 

Enligl Burström så illustrerar Pleiners blast-
ugn ocb munstycket från Snaptun »två skilda 
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sätt atl uppfatta järnframställning och järn
smide. Blästerugnen illustrerar vär tids natur
vetenskapliga synsätt och blästermunstycket il
lustrerar vikingatidens mytiskt förankrade 
synsätt.» (S. 266.) Jag accepterar inte Bur
ströms uppfattning. Jag finner grundtanken i 
och för sig tilltalande men exemplen är disku
tabla. 

Inledningsvis säger Burström att han med 
sin artikel vill »komplettera tidigare tolkning
ar» med en strukturalistisk tolkning och så 
långt är allt väl. Nya tolkningar innebär att vi 
tvingas ta gamla tolkningar under förnyad 
prövning. Detta är bra och en del av forsk
ningens »väsen». »Vikingatidens mytiskt för
ankrade synsätt» är dock ingen tolkning utan 
ett påstående som Burström tycker att vi skall 
acceptera av bara farten. Jag har dessutom 
svårt att acceptera att ett enstaka föremål som 
blästermunstycket från Snaptun, ovanligt till 
form, material och innehåll, får ligga till 
grund för en så omfattande generalisering 
som det här är fråga om. Pleiners beskrivning 
underlättar vår nutida förståelse av framställ
ningsprocessen men den är betydelselös för 
förhistorisk metallurgi och magi. Gurevitj i all 
ära. Burström, liksom jag själv, har uppenba
ra, enligl min mening, inte helt oväntade pro
blem med att hålla isär egna uppfattningar 
och vikingarnas. 

Om okritisk projicering av våra föreställningar 
till förhistorisk tid 

Angående järnframställning som ritual skriver 
Burström: »För att nå en förståelse av hur 
järnframställning kan ha uppfattals under vi
kingatid är det nödvändigt att granska inne
hållet i arbetsprocessen och diskutera hur det
ta kan ha uppfattats i ett förindustriellt sam
hälle utan en naturvetenskapligt definierad lo
gik» (s. 266). Minst sagt märkligt vänder han 
sig till Inga Serning (1976) och hennes be
skrivning av järnframställning för att söka sina 
svar. Var det inte hur vikingarna uppfattade 
järnframställningsprocessen som skulle disku
teras? Men okay, dä diskuterar vi en av våra 
traditionella arkeologers synsätt istället. 

Ur Sernings beskrivning (Seming 1976, s. 
47) som återges i ett långt citat plockar Bur
ström ett antal påståenden, några »russin ur 

kakan», som ban anser vara användbara för 
sitt ändamål. En kritisk granskning av Ser
nings beskrivning anser han inte vara nödvän
dig. Det anser jag. 

Burström hävdar att järnframställning, 
»transformation från natur till kultur», sker 
under »delvis dramatiska former» (s. 266). 
Byggande på Serning gör han följande påstå
enden (s. 267), här markerade med * i styckets 
början: 

* . . . ugnen — i likhet med levande varelser — 
kräver en kontinuerlig syretillförsel. 

Detta är inte nödvändigtvis riktigt. Våra egna 
experiment liksom andras (t. ex. Jörgen Lund, 
pers. medd.) har visat att intermittent blås-
ning ger det bästa resultatet. Med intermit
tent blåsning menas att det under en viss tid 
per timme, vanligen 15 minuter, inte sker nä
gon blåsning alls. Uppehållet gagnar malmens 
reduktion till järn . Ett 15 minuter långt and
ningsuppehåll for en människa skulle vara för
ödande. (Observera också att Burström an
vänder uttrycket »syre» och inte »luft» eller 
»vind».) 

* Ugnen måste passas så att träkol och malm 
fortlöpande kan tillföras. 

Fortlöpande tillförsel av malm och träkol är 
ett normalt förfaringssätt i masugnar. Bläster-
ugnar har sällan flera givor än tre eller fyra 
(Berre 1991, pers. medd., Pettersson 1982). 
Viking Wedberg föredrar att sätta all malm i 
en enda giva (1989, pers. medd.). 

* . . . det är slaggen och inte järnet som smäl
ter. 

Detta är lite knepigare. Malmen reduceras till 
järn under samtidig bildning av slagg. Delar 
av den slagg som underhand bildas befinner 
sig således vid någon tidpunkt i flytande till
stånd. Dock sällan hela slaggmassan samtidigt. 
Vid järnframställning i en slaggtappningsugn 
kan man vid slaggavtappning se flytande slagg. 
Det stora flertalet blästugnstyper har dock 
inte tappats på slagg. I dessa har slaggen i 
kallt, stelnat tillstånd rensats upp genom 
ugnsschaktet eller rakats ut genom en öpp
ning i ugnsväggen. Flytande slagg i rensugnar 
har således varit osynlig för det mänskliga 
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ögat. De stora medeltida, småländska botien-
skållorna t. ex. visar att det mesta av slaggen 
varit i flytande tillstånd vid ett och samma 
tillfälle men att smeden ändå föredragit att 
låta den stelna i ugnen för rensningen. 

* . . . ett djupt mullrande ljud hörs från bläs
termunstycket om man underlåter att i tid 
tappa av slagg. Detta ljud måste vara mycket 
suggestivt och bör ha gen upphov till mytiska 
spekulationer. Kanske kan dessa jämföras 
med dem som rört åskdundrets, tordönets, 
uppkomst. 

Jag vet inte om Burström deltagit i något 
järnframställningsexperiment. Jag tror inte 
det. Hans uppfattning om ljudet från mun
stycket skulle i så fall ha varit annorlunda. 
Ljudet som uppkommer när slagg sätter igen 
munstycket kan, om det överhuvud taget låter 
något, närmast liknas vid ett svagt gurgel. Att 
jämföra detta med åskdundret är verkligen att 
ta i. Jag vet inte var Inga Serning fått »ett 
djupt mullrande ljud» ifrån, men jag vägrar 
tro att det bygger på egen eller någon annans 
erfarenhet av blästugnar i drift. Möjligen har 
hon hört en masugn. Vad övriga ljud från 
anläggningen beträffar sä är även dessa myc
ket blygsamma och inskränker sig till gnek i 
bälgar och pust i schaktet. Burström gör sig 
skyldig till en litterär överdrift av samma slag 
som Skallagrim när han kvad om vinden som 
»ryter» runt den röda elden (se tidigare citat). 

* . . . ugnen utstrålar därför en intensiv hetta. 

Visst är 1 100-1 300°C höga temperaturer, de 
är t. o. m. ännu högre i blästerfokus, men att 
ugnen därmed skulle utstråla intensiv hetta är 
i högsta grad relativt. Hur hög temperatur 
ugnsgaserna har en bil ovanför ugnen vet jag 
inte. De är inte så höga att man undviker dem, 
tvärtom så är det ganska skönt att stå nära 
ugnen när det är minusgrader och man har 
börjat frysa. Värmen i en blästugn är instängd 
och lågor slår upp endast då luft trycks in i 
ugnen med hjälp av bälgarna. En majbrasa 
brinner okontrollerat och är åtskilligt mera 
intensiv i sin hetta än blästugnen. En blästugn 
byggs medvetet välisolerad för att undvika 
värmeförluster som leder till merarbete 

p. g. a. större kolåtgång och därmed ett i slut
ändan onödigt högt pris pä handelsjärnet. 
Smeden gör alltså allt han kan för att stänga 
värmen inne. 

* Hettan torde tillsammans med det gnistregn 
och den rök som kommer frän ugnen under 
blåsningen ha gjort ett effektfullt intryck på 
den vikingatida betraktaren. 

Om vi börjar med »gnistregnet» så leds mina 
tankar, på grund av ordvalet, till journalbilder 
i TV av 1900-talets ståltillverkning i Bessemer-
konvertrar. Gnistor i samband med järn-
tillverkning i blästugnar är närmast obefintli
ga. Kolgnistor kan förekomma, liksom i maj
brasan, men dock endast från en liten yta 
omgärdad av ugnskransen. Dessa gnistor är 
gula och inte särskilt imponerande. Vita gnis
tor kan förekomma om järn brinner. Vita 
gnistor är ett tecken på att framställningen är 
färdig eller att något har gått snett och i det 
senare fallet alltså minst av allt något en smed 
önskar sig. Med »röken» är det på samma sätt. 
Ingen vettig smed sätter upp malm på ved 
eller kol som röker. Rök är ett tecken på att 
ugnen driver fukt ur bränslet. En ugn i nor
mal drift med normal förbränning är praktiskt 
tagel rökfri. En ugn som körs riktigt brinner 
med en blåaktig låga som visar att gaserna är 
reducerande. Är lågan gul så råder en oxide
rande miljö, dvs. det finns överskott på luft 
(egentligen syre) och då blir det inget järn . 
Det som kan och bör ha gjort intryck på en 
viking, liksom på oss, är det faktum att de 
rökfria ugnsgaserna hade en viss effekt på den 
mänskliga kroppen. Kolosets (koloxidens) in
verkan på levande organismer är i dag välkän
da och förklarade. Möjligen hade den vikinga
tida smeden svårare än vi att förklara varför 
han fick huvudvärk och somnade tungt om 
kvällarna, men delta bekymmer var uppenbar
ligen inget som avskräckte honom. 

* Järnframställning kan därför betraktas som 
ett slags ritual, . . . Men även om ritualens 
ordning följdes fanns det risk för misslyckan
den . . . Även om effekterna av röd- och kall
bräcka i högsta grad är påtagliga för dem som 
nyttjar järnet var de egentliga orsakerna till 
dessa egenheter okända . . . 
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Ordet ritual för järnframställningsprocessen 
ger felaktiga associationer enligt min mening. 
De finns ingen anledning att överdramatisera 
en i grunden odramatisk, må vara svår, pro
cess. I detta sammanhang duger ordet arbets
schema gott och väl. Det finns all anledning 
att göra ändringar i arbetsschemat beroende 
på vilken slutprodukt man eftersträvar. Sme
den tvingas till ändringar i arbetsschemat om 
kvaliteten på de malmer han uppletat är olika 
från det ena året till det andra. Hur smeden 
vid ugnen blandar malmerna är ytterst bero
ende på hans egen skicklighet som smed. Var 
han osäker hoppades han givetvis på tur, vil
ket innebar att han kunde hålla antalet för-
söksblåsningar kort tills han återigen fick 
järnkvaliteter han var nöjd med. 

Orsakerna till röd- och kallbräcka var kända 
långt före vikingatiden. Ett visst mått av fosfor 
kunde till och med vara en fördel vid tråd
dragning och vapensmide då fosforn bidrog 
till järnets styrka och hårdhet (Goodway 1987, 
s. 932). Den forhistoriske smeden visste inte 
att fosfor var den verksamma komponenten 
men han visste att olika malmer kunde ha 
olika inneboende egenskaper. Man provade 
sig fram till lämpliga malmkombinationer och 
man blandade ofta för att få fram önskade 
egenskaper hos järnet . I vissa områden, bl.a. 
Tranemo, var problemet okänt eftersom var
ken svavel eller fosfor förekom i besvärande 
mängder i malmen. I andra områden, t .ex. 
Wales, var fosforn ett dagligt bekymmer som 
måste bemästras. I Wales linns bara fusion ika 
myrmalmer. Både under och före romartid 
tillverkades järn av denna malm. Med experi
ment bar Peter Crew, vid Snowclonia Study 
Centre, visat hur det gick till. Vart fosforn 
slutligen tar vägen är beroende av temperatu
ren. Vid blåsningstider om 3—6 timmar går 
fosforn i järnet men om bläsningen tillåts ta 
10-12 timmar går tillräckligt mycket av fos
forn i slaggen lör atl järnet skall bli dugligt 
och inte kallbräckt (Crew 1991 och 1992, 
pers. medd.). Svavelproblematiken synes mig 
helt ovidkommande då den är an förknippa 
med smältning av bergmalmer. Svavel före
kommer endast undantagsvis i relevanta 
mängder i sjö-, myr- ocb jordmalmer. 

Jag anser att svavel- och fosforproblemati

ken har överdrivits i arkeometallurgi.sk littera
tur och j ag håller i detta fall med Burström i 
hans generella utsaga att vår egen tids före
ställningar i allt för hög grad har fått påverka, 
i det här fallet, den arkeometallurgiska tolk
ningen. Detta gäller i viss mån även de kompli
cerade mönster som uppträder på klingeir 
o. d. Orsaken till deras närvaro brukar tillskri
vas smedernas konstskicklighet men de kan 
många gånger också vara resultatet av att ett 
från början slaggrikt jä rn måste smidas ut och 
vikvällas ett antal gånger på vägen till ämnes-
järn för att bli hållbart (Crew 1992, pers. 
medd.). 

* Reduktionen i blästerugnen är dock en så
dan dramatisk process att den med all sanno
likhet var föremål för mytiska spekulationer 
under vikingatid. Flera moment i reduk-
tionspidcessen - kravet på den kontinuerliga 
syretillförseln, det mullrande ljudet vid en 
försenad slaggtappning och oberäkneligheten 
angående slutresultatet — gör det sannolikt att 
ugnen under bläsningen uppfattats som ett 
slags levande väsen. 

I den mån mytiska spekulationer förekommit 
berodde de i så fall inte på att processen var 
dramatisk utan troligare på att den inte var 
fullt kontrollerbar, särskilt vid de tillfällen då 
smeden tvingades byla till elt annal nialmsläl-
le. »Oberäkneligheten» är enligt min mening 
en Burstlömsk myt. Fn blåsning som misslyc
kades gjorde det på grund av extraordinära 
omständigheter och inte pä grund av slump 
eller bristande kontakt med övernaturliga vä
sen. Att, t .ex., slagg steg upp till blästenöic-i 
var inte ett tecken pä misslyckande, snarare 
ett tecken på att processen var avslutad och 
all järnet var färdig) alt lyftas. Mängden malm 
var frän början anpassad till ugnens kapacitet. 
An lägga pä mera malm var följaktligen bara 
bortkastat. I vissa s.k. slaggtappningsugnar 
kunde järnets lyftande föregås och förenklas 
av en slaggtappning. Om den av en eller an
nan ensak uteblev var bläsningen fortfarande 
inte en misslyckande. Järnet fanns ju k\.n 
även om det kanske behövde en omsorgsfulla-
re rensning i efterhand. 

Et) svårare- problem, i varje fall lör experi-
menterare, är i sä fall den slagg som tenderar 
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att sätta igen blästerröret ovanifrån. Den 
malm och ugnsinfodring som smälter och bil
dar slagg mot formväggen ovanför bläster
munstycket rinner ner och bildar ett s. k. 
ögonlock framför blästermynningen och 
tvingar luften ut åt sidorna i stället för in mot 
blästerfokus. När det händer måste man göra 
rent i blästermynningen genom att köra in en 
kvist eller liknande för att öppna luftvägarna 
igen. Detta är dock inget större problem om 
man är vaksam och lyssnar till ugnens and
ning, ser lågans höjd och känner ugnens mot-
tryck genom bälgen. 

Från min praktiskt-funktionella utgångs
punkt är det omöjligt att uppfatta ugnen som 
ett levande väsen och j ag tror inte att en vi
kingatida smed gjorde det heller. Levande vä
sen har en egen vilja. Det går bra att lägga en 
symbolisk innebörd i ugn och framställnings-
process, att likna dem med livets födelse eller 
död, det accepterar jag. Det krävs dock en 
metallurgin utomstående person, en sagoför
fattare, en strukturalist, en mytbildare för att 
tillskriva blästugnen en inre egenskap som 
den inte bar. Vad jag har lärt mig av Burström 
är hur han har nån sin »förståelse» av vikinga
tida järnhantering. Alldeles tydligt finns det, i 
detta fall, en utmärkt metod att kontrollera de 
stnikturalistiska .spekulationerna med: den ex
perimentella järnhanteringen. 

Om ett nytt synsätt 

Burström framställer sin stnikturalistiska tolk
ning senn om det vore någonting hel) nytt. An 
tolka in symbolik i jämfrainslälliiingsproces-
sen är dock nägot som flera forskare före 
Burström har gjort. Må vara att det då inte 
har kallats för strukturalism. Fransmannen 
och ai keomeiallurgen Philippe Anclrieus. 
brukar jämföra järnfraniställningsprocessen 
med livets födelse. I fokus fcir Ändiieux' syn-
sätl är hur järnel »växer» i ugnens »mage-" och 
sä småningom föds: Vad kvinnan (ugnen) be
höver är omtanke. Fadern (smeden) måste 
vara observant på förändringar, lyssna på and
ningen (bälgen), lyssna på ljuden i magen (är 
det dags all sätta upp mer malm eller kol?), 
mai hon bra (har eldslågan rim färg och 
höjd?). Går allt väl kan fadern känna bamel 
(jämluppen) växa i magen (ugnsväggen) mcel 

sina fingertoppar. Barnet (jämluppen) ligger 
då i fostervattnet (slaggen). När värkarna (vita 
gnistor) sätter in är det dags att föda (Andri
eux 1990, föredrag i Belfort, Frankrike). 

Det är lätt att ta till sig liknelsen med bar
nets födelse, i synnerhet som det visat sig att 
omtanke och omvårdnad, att vara observant 
på små förändringar, leder till framgång vid 
experimentell järnframställning. Liknelsen el
ler symboliken har dock, så vitt j ag förstår, 
ingenting att göra med magi, mystik eller hög
re väsen, snarare med metod och attityd till 
järnframställning och forskning. För de expe
rimenterare som stoppar ugnen full med luft
trycksmätare, gasmätare, termometrar o. d. är 
det inte ovanligt att framgången uteblir, åt
minstone till en början, troligen på grund av 
att de koncentrerar sin uppmärksamhet på fel 
saker. Därmed inle sagt att vetenskapliga me
toder inte lönar sig i längden. 

Om slagg i gravar 

Burström menara t t det finns »strukturella lik
heter mellan slagg och gravar» (s. 268). Han 
bygger sin argumentation på den felaktiga 
uppfattningen att slagg alltid har tappats ur 
ugnar. Så är inte fallet. Visserligen fanns del 
slaggtappningsiignai på vikingatiden men 
även s. k. rensugnar vari slaggen i kallt till
stånd rensades upp genom ugnsschaktct. 
Burströms utsaga an »när slaggen lämnat ug
nen sjunker dess temperatur och den blir då 
först trögflytande och rödglödande fcir att se
dan stelna och bli mörk och sotig. Slaggen 
övergår således från an vara varm, ljus och 
niilig lill an vara kall. mörk och stelnad» äger 
giltighet endasl for slaggen i slaggtappnings-
ugnarna. Hur den ugnstypen förhåller sig i 
anial till rensugnama under vikingatid iir det 
ingen som vet. Tyvärr linns det ingen möjlig
het att utläsa detla ur fornminnesregistret. 
Skall jag försiktigtvis rannsaka mitt minne 
från 1981 års fornminnesinventering i Valbo 
socken i Gästrikland, od i från andra resor 
inom landskapet, sä är del rensslaggerna som 
jag kommer ihåg och som präglade järnhante
ringens lämningar. Jag ser utförda C1 '-analy
ser i Gästrikland, i viss nian. som e-n bekräftel
se på min resonemang. Järnframställningen i 
Gästrikland tyeks, moi bakgrund av nuvaran-
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de forskningsläge, ha haft sin största omfatt
ning under den äldre järnåldern. Slaggtapp-
ningsugnar introducerades i Sverige mig ve
terligen tidigast under tidig yngre järnålder. 

Lite längre fram i texten skriver Burström: 
»Omedelbart efter avtappning fräser och ry
ker den vitglödande slaggen vid mötel med 
den kalla omgivningen utanför ugnen för att 
sedan tystna» (s. 268). Det som fräser och 
ryker i hett tillstånd är järnet, men bara när 
det stoppas i vatten. Slagg för inget väsen när 
det rinner eller rakas ut i slaggropen. 

Varför faster Burström större avseende vid 
slaggen än järnet? För att ta en liknelse så 
skulle man kunna säga att slaggvarpet hade 
motsvarande betydelse på järnframställnings-
platsen som avträdet hemma på gården. Jär
net torde under alla omständigheter ha spelat 
en betydligt påtagligare och viktigare roll för 
människorna både vad avser liv och död, än 
vad slaggen gjorde. 

Burström diskuterar också vad han anser 
vara stora likheter i yttre form mellan gravar 
och slaggvarp och att detta förhållande kan 
tillskrivas en djupare innebörd (s. 268 f ) . Det 
finns i det här sammanhanget all anledning att 
diskutera själva förutsättningen: Har varp och 
gravar utseendemässiga likheter? Svaret är: 
Nej. De likheter Burström refererar till är 
konstruerade av fornminnesinventerare och 
de är en följd av att registerbeskrivningarna 
för slaggvarp följer på förhand uppgjorda be-
skrivningsmallar för gravar. Ett typexempel 
på beskrivning av ett slaggvarp i fornminnes-
registret är: Slaggvarp, runt, 10 m diam. och 
0,3 m b. Övertorvat med enstaka 0,2—0,3 m st. 
stenar i ytan. Slaggstyckena är vanligen 
0,1-0,2 m st., gråbrunsvarta, poriga, flutna 
och relativt tunga. Bevuxet med två tallar. 

Vid närmare granskning är slaggvarp myc
ket sällan runda. Varför skulle de vara det? 
Senare års inventeringar med noggrannare 
beskrivningar har givit varp med former som; 
»giffelliknande», »bananförmat», »avlångt» el
ler »oregelbundet, närmast runt». FVirmen har 
betingats av processen och arbetsrutinerna. 
Även gravhögens jämnt välvda profil går 
sällan igen i det bevarade varpet. Slaggvarpet 
påminner i detta fall mera om skärvstens-
högen i den meningen att anläggningens 

högsta punkt inte nödvändigtvis ligger cen
tralt, vilket den i regel gör i en gravhög. I 
gravsammanhang är »övertonning» en kon
struktionsdetalj vilket det aldrig kan vara frå
ga om när del gäller slaggvarp. »Stenar i ytan», 
ospecificerat, är också en typisk gravbeskriv-
ningsdetalj. Finns det stenar i ytan på ett 
slaggvarp är det sannolikt att dessa ingår i 
ugnen/ugnarna och det bör i så fall anges i 
klartext. I gravsammanhang anses det viktigt 
att omtala den vanligaste storleken på synliga 
stenar. Utan eftertanke görs det på motsva
rande sätt fiir slaggstyckena, vilket är ganska 
absurt. De allra minsta, de som fastnar på en 
magnet och de största, är de mest intressanta 
slaggstyckena eftersom de har något att berät
ta om ugnens storlek, ugnstyp, tidsställning 
och om process. De till storleken vanligaste 
slaggstyckena är vittringsprodukter från ur
sprungligen stora stycken. De är svårtolkade, 
på gränsen till intetsägande. 

Efterhand som vi lär oss olika slaggtyper 
kan det också bli aktuellt att, ännu tydligare 
än nu, uppdela slaggerna i huvudtyper med 
undertyper. En framtida forskningsuppgift är 
att vi lär oss skilja på olika grupper av tapp-
och rensslagger, liksom slagger från primär-
och sekundärsmide. Mycket talar i dag för att 
reduktionen, järnframställningen, och pri-
märsmidet, förädlingen, huvudsakligen be
drevs på utmark och sekundärsmidet, före-
målstillvcrkningen, vid gårdssmedjan. I det 
här sammanhanget har förhållandet en viss 
betydelse, eftersom begravningar på vikingati
den utfördes hemma, nära gärden. Det är inte 
tillfredsställande utrett, egentligen på grund 
av utebliven slaggklassificering, om slagg i vi
kingatida gravar kommer från reduktion eller 
smide, eller från båda. Detta kan nog ha vari
erat avsevärt beroende på det sammanhang i 
vilket järnhanteringen bedrevs. 

Om relativa dateringar 

En grundläggande fråga för hela diskussionen 
rör dateringar av de olika lämningarna. Är 
den i gravarna förekommande slaggen vi
kingatida? Före C l4-analysens införande tog 
forskare för givet att slagg i vikingagravar var 
vikingatida. Detta påpekar Burström mycket 
riktigt och hänvisar till Hedlund (1932) och 
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Bellander (1945). Något förvånande undviker 
Burström att diskutera de C -resultat som nu 
föreligger rörande landskapets järnhantering, 
detta trots att han uppenbarligen haft tillgång 
till dylika referenser. 

Före den stora undersökningen i Lund/Ås-
byggeby i Valbo socken 1985 (Broberg 1987, 
s. 100 ff.) fanns det arton analyser utförda 
(Englund 1987, s. 97). Ingen av dessa analyser 
har givit en vikingatida datering utom en kol-
ningsgrop på Enköpingsåsen. Fjorton är äldre 
och tre är yngre. Flera av de daterade äldre 
varpen är solitärer utan kontakt med idag kän
da gravar. Några platser är dock av stor bety
delse i denna diskussion eftersom slaggen som 
hör till gravarna är daterad. Förutom i Lund 
finns det daterad slagg på gravfalten i 
Strömsbro i Gävle, Häcklinge i Valbo och Var
va i Hille. 

Dateringen frän Strömsbro är A.D. 1222 
(1268) 1282 (samtliga kalibreringar enligl 
Stuiver & Pearson 1986) och antyder en me
dellida järnframställning. Frän Häcklinge fö
religger fyra dateringar varav tre med säker
het har tolkats tillhöra järnframställning pä 
platsen. En blästugn daterades till All. 410 
(592) 680, en smidesgrop till A D . 430 (643) 
854 och en kolningsgrop till A.D. 601 (652) 
762. Detta område har både i äldre och yngre 
inventeringar karaktäriserats som både slagg-
rikt och gravrikt. 1982 då undersökningen 
gjordes berördes förutom de spridda slagg-
lämningarna även en kvarvarande hög med 
slagg i fyllningen. Undersökningen, som led
des av F.va Hjärthner-Holdar, omfattade delar 
av det område varinom Bellander 1931 hade 
konstaterat att det fanns spridd slagg. Högen 
låg i kanten av den undersökta ytan som upp
skattningsvis uppgick till 500 m . Graven date
rades till 800-900-tal på bl. a. en spännbuckla. 
Under graven, ca 10 cm under gravgömman, 
låg den sannolikt mer än 100 år äldre kol-
ningsgropen (Hjärthner-Holdar, pers. medd. 
och Englund 1987). 

1981 undersökte Jan Melander en järn
framställningsplats i Varva. Ett kolprov från 
slagglagret daterades till A.D. 390 (488) 638. 
Det närliggande gravfältet hade Bellander da
terat till vikingatid efter en undersökning 
1922. Melander gjorde efter undersökningen 

av järnframställningsplatsen en förnyad ge
nomgång av fynden från 1922 års gravunder-
sökning och fann då atl en omdatering av 
fynden till 500-600-tal inte var orimlig (Me
lander 1981). 

Den första undersökningen med dateringar 
till vikingatid av järnframställning är den i 
Lund/Åsbyggeby i Valbo. Å andra sidan date
rades ett 25-tal prover som visade en kontinui
tet i järnhanteringen från 400-tal till högme
deltid (Broberg 1987 och pers. medd.). Allde
les uppenbart ser vi här ett problem. Lång 
kontinuitet i järnframställningen kräver ett 
stort antal C l 4-dateringar för att kunna beläg
gas. Vi ser också en annan möjlighet, att äldre 
slagg kan hamna i yngre gravar. I Lund/Ås
byggeby undersöktes ingen grav äldre än ven
deltid, flertalet var från vikingatid. 

Den slutsats jag drar av ovanstående är att 
det inte går, mot bakgrund av nuvarande kun
skapsläge, att vara helt säker på att slaggen i 
gravar och på eller nära gravfält är vikingatida 
bara för att gravarna är det. 1 gästrikefallen 
talar ganska mycket för att slaggen är äldre än 
de gravar vari den hittades. 

Avslutning 

Jag har. till skillnad från Burström, ingen ve
tenskaplig tolkning av förekomsten av slagg i 
gravar, endast en eller annan känslomässig 
kommentar. Att jag inle tillmäter den stniktu
ralistiska tolkningen någon större tilltro har 
väl redan framgått. Slagg som symbol fiir dö
den är tänkbar men långsökt. Den ekonomis
ka tolkningen förefaller även den att vara min
dre trolig. Slagg saknar ekonomiskt värde. 
Järnrikedomen i gästrikegravarna skulle där
emot kunna ges en ekonomisk eller maktde-
nionsirativ innebörd. Jag är dock ingen vann 
anhängare av den uppfattningen. Jag accepte
rar däremot den mvtologiskt-rdigiöst förank
rade uppfattningen att vapen och redskap 
kunde komma till användning i »livet» efter 
döden. 

Den praktiskt-funktiondla tolkningen, att 
medvetet använda slagg som byggnadsmateri
al i gravar, förefaller långsökt och kan möjli
gen vara relevant i de fall, t .ex. på Årsunda-
gravfältet i Gästrikland, där begravningar ut
förts i nedgrävningar i slaggvarp. Den religi-
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öst-magiska tolkningen förefaller heller inte 
trolig. Om handlingen att lägga slagg i grav
fyllning eller gravgömma hade en djupare, 
religiös innebörd, borde seden ha varit gene
rell och inte bara berört smeder och smeder
nas familjer. Vad vi vet för närvarande är det 
inte alldeles ovanligt med gravar och gravfält 
där slagg inte konstaterats. Å andra sidan kan 
knappast alla begravda pä slaggravfält, t .ex. i 
Arsunda med sina ca 90 gravar, ha varit sme
der. Mot bakgrund av uppfattningen att jä rn 
eller ämnesjärn tillverkades i bl. a. produk
tionsområdet Gästrikland och att var by hade 
sin egen smed så borde smedtätheten ha varit 
störst i konsumtionsområdet Uppland, där 
det dock är sällsynt med gravslagg. Slump-
tolkningen, att slagg hamnat i gravgömman på 
grund av slumpen, eller i varje fall utan djupa
re innebörd, är emotionellt inte särskilt tillta
lande men dock i nuläget en av de mera in-
vändningsli ia. Därmed inte sagt att den i det 
långa loppet visar sig vara den riktiga. Rent 
känslomässigt, och ovetenskapligt, känner jag 
mest för den mytologiski-rdigiöst förankrade 
uppfattningen. Den är tilltalande och den bal
ett högt förklaringsvärde. Stöd fcir uppfatt
ningen kan hämtas ur den norröna mytologin 
och litteraturen, men även från vår egen tid. 
Nedläggning av föremål i gravar kan uppfattas 
som c-n rituell trosbandling som syftar till att 
befrämja de materiella och andliga villkoren i 
»livet» efter döden (jfr Bringeus 1976, s. 
137f) . 

När det gäller de etnoarkeologiska jämfö
relserna måste man komina ihåg att t .ex. afri
kanska förhållanden inte utan vidare kan 
överföras till skandinaviska. Del är i delta 
sammanhang viktigt att konstatera att ingen 
av 1600-talets eller 1700-talets nordiska, me
tallurgiska författare nämner någol om magi, 
vare sig som ingrediens eller som förutsätt
ning vid järnframställning. Deras författar
skap innehåller heller inte formler av typen 
Fe._.0:1 osv., men däremot mer eller mindre 
utförliga beskrivningar ovcr hur man tillver
kat jä rn (se t .ex. Milander 1682, Schultze 
1732, Evenstad 1790). Inom järnhanteringen 
är metallurgin inte oviktig. 

Burströms språkbruk är tilltalande och ger i 
förstone en känsla a\ övertygelse. Så småning

om märker man att hans argumentation inte 
håller vid en källkritisk liksom kritisk gransk
ning. Eftersom Burström tycks ha mindre 
goda kunskaper om hur man tillverkar jä rn 
och stål, har han lätt att godta mytiska, magi
ska och mystiska förklaringar. Hans intresse 
är fokuserat till att förstärka dem. Han proji
cerar sin egen uppfattning, kryddad med in
slag av Inga Serning och Snorre, tillbaka till 
vikingatid och blir således ett offer för sin 
egen kritik. 

En generell svårighet med strukturalismen 
inom ramen för arkeologisk teori är att fors
kare tycks kunna anlägga i stort sett vilken 
hypotes eller tolkning som helst. En tolkning 
är så god som en annan. Att bevisa eller mot-
bevisa riktigheten av en tolkning är många 
gånger omöjligt. Kontrollmöjligheter saknas. 
Vad har tolkningen då för värde? 

Jag kan således inte utesluta att Burström 
kan ha rätt när det gäller hans slutsatser rö
rande järnslagg i vikingatida gravar. Jag kan 
lika litet motbevisa hans slutsatser som han 
själv kan bevisa dem. Det är dock angeläget att 
göra invändningar mol Burströms metod som 
i alla väsentliga delar är traditionell och 
många gånger bygger på felaktiga, eller i varje 
fall omoderna, uppfattningar om äldre järn
hantering. 

Den kritik jag vill framföra mot schematiska 
bilder av järnframställning i blåsta (Pleiner 
1958, se även t .ex. Magnusson, 1987 s. 27 
ocb 1992, s. 196) är att de är anakionistiska. I 
bilden ser vi malmen på toppen av ugnen och 
luppen i botten, samtidigt. Tecknaren har 
tryckt ihop tiden. En flera limmar lång pro
cess presenteras i en »ögonblicksbild». Man 
kan kanske hoppas på att vi nästa gång lår sc
en serie bilder som beskriver situationen vid 
flera relevanta tidpunkter, som samtliga är av 
intresse for all forsla processen och hur den 
utvecklas. 

Till sisl vill jag kon beröra c-n ston problem 
med generell innebörd. Det är svårt all vara 
expert på alla områden! Metallurger ät dukti
ga på metallurgi oeh u-knik, men har svårare 
me-el ek- arkeologiska och historiska dimensio
nerna. Historikerna är bundna lill de skrivna 
källorna och de iir. liksom arkeologerna, inle i 
lilhäcklig utsträckning kvalificerade, varken 
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g e n o m u t b i l d n i n g el ler e r f a r e n h e t , att förs tå 

tekniska f inesser , t. ex . i n o m s m i d e s k o n s t e n 

(Sawyer 1987 , s. 1 4 1 , B j ö r k e n s t a m 1990 , s. 

13). A r k e o l o g e r ä r duk t i ga på at t tolka fasta 

f o r n l ä m n i n g a r o c h fynd m e n h a r i rege l litet 

at t t i l lföra n ä r de t gäl ler t ekn ikh i s to r i en . Ex

pe r imen t e l l a rkeo log i , s o m kan ge svar p å 

m å n g a av d e f rågor o c h h y p o t e s e r s o m ställts, 

a n v ä n d s al ldeles för li tet. A r k e o m e t a l l u r g i n ä r 

e n u n g ve t enskap , vilket m ä r k s tydligt i n o m 

d e n e x p e r i m e n t e l l a j ä r n f r a m s t ä l l n i n g e n 

(Cleere 1991) , l iksom i n o m o m r å d e n a slagg-

( L u n d s t r ö m 1988) o c h ugnsklass i f icer ing 

(S ieur in -Lönnqvis t 1988) , d ä r g o d t a g b a r a 

mor fo log i e r ä n n u saknas . J a g t r o r vi t e n d e r a r 

at t u n d e r s k a t t a be tyde l sen av de t vi in te för

s tå r e l ler in te ä r i n t r e s s e r a d e av, samtid ig t som 

vi h a r lätt a t t öve rd r iva be tyde l sen av d e t vi 

n o r oss förs tå e l ler a c c e p t e r a r . Det ä r in te 

b a r a mag ins be tyde l se s o m ä r u n d e r s k a t t a d . 

Tekno log ins be tyde lse för j ä r n h a n t e r i n g e n 

o c h samhäl l su tveck l ingen ä r också u n d e r v ä r 

d e r a d . 

Ett tack riktas till Eva Hjärthner-Holdar, Rune 
Holmberg och l i e n Magnusson som lämnat värde
fulla synpunkter på en tidigt manuskript. 
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