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Metalliska spår efter gjuteriverksamhet 
- en skiss till en arkeologisk fältmetod 

Av Anders Söderberg 

Söderberg, A. 2002. Metalliska spår efter gjutet iverksamhet- en skiss till en 
arkeologisk fältmetod. (Metallic evidence for casling activities - an idea for an 
archaeological field method). Fornvännen 97. Stockholm. 

A problem when interpreting sites and features that may bc related to jewellery 
casling is ilu- auouvmity of Scandinavian Iron Age and Early Medieval metalc-
raft hearths and forges. Advanced furnaces, like Thcophilns's brass furnace 
from the I2th century, have not been found in Scandinavian workshops. 
Instead, the common crucible furnace seems to be a simple pit set with stones 
or lined wilh clay. This, along wilh the fact that Iron Age and Early Medieval 
craftsmen often kept their workshops rather tidy, can in many cases make the in
terpretation of small workshop sites difficult This artide suggests a method lo 
scarch for small metallic casting waste by water-sieving soil samples from a hcarth's 
surroundings. This method would mainly be useful al distinctly stratified sites. 
An experimental comparison is made wilh a similar investigation of a recon
structed hearth used for copper alloy casting. 

Anders Söderberg. Högbergsgatan 'S'5. SE-I 18 5./ Stockholm, Sweden 

a.soderberg@chdlo.se 

Ett problem vid undersökning av platser och 
anläggningar relaterade till metallhantverk är 
ofta dessas anonymitet; de kan ibland vara så 
diskreta att de är svåra att tolka med någon stör
re bestämdhet. Smycketillverkning är en verk
samhet i det lilla, som ej nödvändigtvis behöver 
lämna stora avancerade anläggningar eller 
några större mängder avfall efter sig. 

De folkvandringstida fynden från husgrupp 
III på H d g ö har visat oss hur omärkliga dcgcl-
bärdar och ugnar för kopparlegeringar ock 
ädelmetaller kan vara. Helgöhärdama var enkla 
stensatta härdar med härdkammare på ibland 
ned till 0,1-0,2 m i diameter (Lamm & Clarke 
i 9 8 4 ) . 

Härdar 
Är det då blott härdar av denna diskreta typ vi 
har att leta efter, genom hela den yngre järnål

dern och upp i tidig medeltid? Det kar tidiga
re föreslagits (Arrkenius ig73, s. 114) att en ny 
härdtyp bör vara att vänta efter vikingatidens 
inträde, i samband med skiftet frän folkvand
ringstidens ock vendeltidens små slutna deglar 
till vikingatidens öppna fingeiborgsdeglar. 

Som exempel på den härdtyp vi då skulle 
vänta oss anges Theophilus självdragsugn (Haw-
tiiorne & Smith ig7g, s. 142). Theophilus ugn 
är cn dubbelkamrad ngn med en övre smält-
kammare där deglarna ställs tillsammans med 
träkol samt en undre »kammare» för luftintag, 
bildad av fyra keramikblock. Mellan kamrarna 
finns ett perforera! golv. 

Denna ugn var primärt tänkt lör mäs-
singstillverkning, och man kan ana att typen vi
lar på en redan under Theophilus tid (tidigt 
1100-tal) mycket gammal tradition. En ngn 
byggd efter liknande princip är funnen på 
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Fig. 1. Romersk porta
bel degelugn från 
Vindonissa (efter 
Trachsel 1998). Höjd 
13,5 cm, boltendiame
ter 18 cm. —Roman 
portable crucible fur
nace from Vindonissa. 
Height 13.5 cm, base 
diameter 18 cm. 

Hebriderna, daterad till ca 200 e.Kr. (Tylecote 
1992, s. 83). Från ett romerskt legionsläger (45 -
17 f.Kr.) vid Vindonissa/Windisch, i den schwei
ziska kantonen Aargau, är en liknande kon
struktion känd: en ursprungligen troligtvis dt vgl 
tjugo centimeter kög portabel degelugn i bränd 
lera (Trachsel igg8). Denna har tolkats som en 
ugn ämnad att blåsas med bälg, men dess likhet 
med Theophilus beskrivning gör det inte orim
ligt att tänka sig också denna ämnad för själv- el
ler vinddrag (lig. 1). Vid mina försök med en re
konstruerad ugn av Vindonissa-typ har med vind
drag erhållits en temperaturtopp av iO4i0C. 
Troligen har ugnen större potential än så. 

Till dessa ugnar bör fogas en rekonstruk
tion av ugnsrester från Abu Matar i Israel (3000 
f.Kr.), en ugn praktiskt taget identisk med den 
Theophilus beskriver (Tylecote 1992, s. 21). 
Att tala om levande tradition över 4000 år och 
mellan två världsdelar är riskabelt, men upp
enbart är att ugnstypen kar en tendens att dy
ka upp kär ock där genom historien, Den är en 

enkel men ändamålsenlig konstruktion som 
det bör falla sig ganska självklart att man råkar 
uppfinna gång på gång på olika platser. 

Spår efter liknande ugnskonstruktioner 
har ännu ej påträffats i Sverige, utan tycks göra 
halt vid den södra Östersjökusten. Den vanliga 
skandinaviska degdhärden för smyckegjut-
ning, genom järnålder och upp i medeltid, 
tycks istället varajust den välkända gropen med 
väggar i sten eller lera. En sådan kärd blåses 
med bälg och är en konstruktion som förutom 
storleken inte nödvändigtvis behöver skilja sig 
mycket från järnsmedens ässja. Ofta kan ässjor 
säkert ha använts för både järnsmide och 
smyckegjutning, särskilt om vi skulle förutsätta 
att metallkantverkarna ofta ej var mera specia
liserade än att de var kunniga i bägge hant
verken. Det senare kan stödjas av det faktum att 
en produktion av bultlås synes ha skett paral
lellt med smyckegjutning i de verkstäder i 
Birkas svarta jord som undersöktes 199095 
(Jakobsson Holbaek iggg) . 

Fig. 2. Blästermunstycke, rekonstruktion i sandmag-
rad och bränd skånsk lergodslera, frostsprängt efter 
en veckas höstregn följt av ett par frostnätter. Det har 
troligen rämnat i cn mikrospricka som uppkommit 
redan under användningen. Foto A. Söderberg. — 
Tuyere, reconstruction of sand-tempered and fired 
Scanian earthenware clay, split by frost after a week's 
rain followed by a couple of frosty nigfats. 
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Exempel på vikingatida gropässjor finns 
från Fyrkat; en lerklädd grop, 45 cm i diameter 
(Roesdahl 1977, s. 42!) och från Birkas stadsvall; 
en stensatt grop, 80 cm i diameter (Holmquist 
Olausson 1993, s. 104!). Ett gott exempel på 
en »multi-pnrpose»-härd från tidigaste 1000 
tal finns från mynthuset i Sigtuna (Malmer, Ros 
& Tesck 1991, s. gf). Huset kade i sitt västra 
hörn en stensatt golvkärd (ca 50 cm i diame
ter), möjligen knuten till ädelmetallsmide ge
nom fynd av silversmältor ock guldträd, till vikt-
tillverkning som antyder järnsmide (Söderberg 
& Holmquist Olausson igg7), samt möjligen till 
glas-pärlclillverkning som också förefaller ha 
bedrivits i huset Därutöver har ässjan säkert 
använts vid myntningen. 

Av grophärdar av detta slag behöver inte 
mycket återstå tusen år efter b rukande t 
Senare aktiviteter på platsen med kanske både 
människor och djur trampande kring, frostens 
nedbrytande verkan på ugnsväggar av bränd le
ra samt tillkomna överlagrande anläggningar 
kan rejält röra till det för oss vid tolkningen. Ett 
exempel på vad vatteninträngning följd av frost 
kan åsamka kerarniska material visas i fig. 2. 

Ett scenario 
I fallet Helgo var kärdarna tacksamma att än-
daniålsbesiänima då verkstäderna var stora och 
hade brukats länge, vilket efterlämnat många 
härdar och stora mängder hantverksspill som 
deglar och gjutformsrester. Vi har här också att 
göra med en väl undersökt yta, där risken att rå
ka undgå avfallsdepåer och annat verksam-
hetsbestämmande torde vara minimal. 

Denna artikel bygger på ett annat scenario; 
låt oss länka oss en härd brukad vid blott ett få
tal gjutningar och en arbetsyta som hantver
karna varit måna om att hålla väl städad. Lät oss 
också tänka oss att blott en del av verkstadsytan 
omfattas av undersökningen, så att eventuella 
aviällsdepäei undgår atl påträffas. 

Metallverkstäderna i Birkas svarta jord, un
dersökta vid 1 ggoialets stora Birkagrävning, vi
sade på en mycket god renhållning av själva 
verkstadsytorna. De stora mängder gjutforms-
rester som påträffades kär tillvaralogs istället i 
depåer utanför verkstäderna, i passagerna utan
för kusen (Jakobsson igg6, s. 72; Ambrosiani 

igg7, s. 169), Uppenbarligen satte de forna 
hantverkarna renhållningen av sin arbetsplats 
högt, till fördel för sig själva, men till förfång 
för den arkeolog som vid en undersökning in
te påträffar skräpdumparna. 

Vad gäller metallspill som misslyckade gjut
ningar, avkapade inloppstappar ock större 
smältor kan vi tänka oss att sådana som regel 
samlats upp ock åter smälts ned; med olika 
noggrannket under olika tidevarv beroende 
på råvarutillgången. Här kan nämnas att guld-
och silversmeder i nordtyska städer under hög
medeltiden skall ka blivit hållna lör tjuvar om 
de ej tog tillvara de metallrester som stelnat på 
förbrukade deglars insidor (Drescher ig83, s. 
182). Denna inställningar lätt att förstå då me-
tallframställning är kostsam och ädelmetaller 
värdefulla. Det bör ha alstrat en mängd sekun
därt sönderslagna deglar och mycket litet kvar-
lämnat spill av ädelmetall. Även om denna dra
matik främst tycks beröra ädelmetaller kan vi 
lätt tänka oss att också kopparlegeringar tidvis 
kan ha handhafts med omsorg och sparsamhet 
beroende på tillgång. 

Ett vidare perspektiv på värdesättning och 
tillvaratagande av ädelmetallspill ges i ang lo 
saxiska skattfynd från goo-talet, där silverdrop
par i storleksordningar motsvarande de här re
dovisade grupperna 3 och 4 finns represente
rade (Kruse, Smith & Starling ig88) . Förfat
tarna bekräftar genom egna försök att sil
verdroppar av den här arten knappast är av
siktligt tillverkade, utan ett verk av tillfälligke-
ternas spel. De kan således antas vara uppkom
na som hantverksspill, men som likväl samlats 
in och nedlagts i .silverdepåerna. 

Form- ocb degelskärvor kan också ha åter
vunnits, som chamotte i nya formar ock deglar. 
Chamotte finns i gjutformar från Birka 
(Zackrisson ig6o,s. 222) ock från Ribe (Brinck 
Madsen 1 g84, s. 31) och Theophilus råder oss 
att blanda degellera med chamotte av gamla 
förbrukade deglar (Hawthorne & Smith 197g, 
s. g6, 142). Vad gjutformar anbelangar tycks 
dock andelen chamotte i formmassan ligga 
runt blott 5 volymprocent (Zachrisson igöo, 
s. 222) och mig veterligen kar ännu inga ana
lyser påvisat förekomst av chamotte i skandina
viska deglar. Chamottetillverkningen kan såle-
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Fig. 3. Grophärden i Sigluna, principskiss; a) degel; 
b) blästenmmstycke; c) lätta. Teckning A. Söder
berg. —The reconstructed pit-furnace from Sig
tuna; a) crucible; b) tuyere; c) bdIow's pipe. 

des aldrig ha varit stor nog att förbruka nägra 
slörre mängder avfall, men vi bör ändå ha i 
åminnelse att också förbrukat keramiskt mate
rial kan ha varit föremål för återvinning. 

Stora volymer av de gjutformar som en 
gång producerats bör dock troligen ha blivit 
söndertrampade redan under verkstadens 
brukningstid. Vikingatidens kerarniska formar 
av sand eller sill bunden av litet lera är sköra 
ting som snabbt förvandlas till obestämbart 
stoft då de trampas på. Vilka volymer av gjut-
formsfragment detta mörkertal en gång mot
svarat är närmast omöjligt att uppskatta. 

Ugnar behöver heller inte lämna tydliga 
spår. En degelugn behöver inte se speciellt kart 
brukad ut ifråga om närvaro av träkol, sot och 
aska. Efter avslutat arbete vid härden är det 
enklast att låta den självslockna. Om hantver
karen gjort sig omaket att bygga en liten ngn -
stensatt eller med lerväggar - som hon vill an
vända på nytt, häller hon knappast vatten på 
den så att väggarna spricker av köldchocken. 
Brandfaran i att låta en liten härd av det här sla
get självslockna är minimal, trots den hetta en 
just avslutad smältning alstrar. Hettan är kon

centrerad till ett litet rum, ock lägger man dess
utom en sten ovanpå kärden är glöden tryggt 
instängd. 

De höga temperaturer vi här talar om, upp 
till strax över 1 2oo0C, alstrar inget sot och det 
träkol som linns kvar i härden kommer helt alt 
förbrännas under utslocknandet Kvar blir en 
liten mängd aska som försvinner med första 
vindpust Därefter finns inte mycket kvar i gro
pen som skvallrar om de höga temperaturer 
den alstrat föi utom hårt bränd sten eller lera. 

Låt oss så tänka oss att en liten stenlagd 
kärdgrop av enklaste slag påträffas vid en ar
keologisk undersökning. I den omgivande jor
den tillvaratas ett par små klumpar förglasad le
ra ock en liten centimeterstor grön smälta av 
koppaiiegering. Här bör vara lätt att tänka tan
ken att gropen kan ha använts vid gjutning, 
men fyndmaterialet är knappast tydligt nog för 
att slutsatsen skall kunna dras med någon stör
re säkcrket Finns då något sätt att gå vidare i 
bestämningen, med ledning av de antydningar 
vi erhållit genom närvaron av den förglasade 
leran och den grönoxiderade smältan? 
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Materialtyp/ 
Type 

Grupp 1, lövtunna oregelbundna smältor / 
Group 1, leaf-tkin amorpkous piéces 

Grupp 2, stora oregelbundna smältor / 
Group 2, large amorpkous piéces 

Grupp 3, kulor 4,5 - 7,5 mm / 
Group 3, droplets 4.5 - 7.5 mm 

Grupp 4, kulor 0,4 - 4,4 mm / 
Group 4, droplets 0.4 - 4.4 mm 

Förglasad lera / Vitrified clay 

Antal/ 
number 

14 

•3 

66 

' 3 i 

1 

Vikt, g / 
Weight, g 

18,65 

61,57 

46 ,7" 

14,36 

0,70 

Tabell i. Tillvarataget material från arbeLsyta. 
hearth. 

• Collected material from the surface around a reconstructed 

Materialtyp/ 
Type 

Grupp 1, lövtunna oregelbundna smältor / 
Group 1, leaf-tkin amorpkous piéces 

Grupp 2, stora oregelbundna smältor / 
Group 2, large amorpkous piéces 

Grupp 3, kulor 4,5 - 7,5 mm / 
Group 3, droplets 4.5 - 7.5 mm 

Grupp 4, kulor 0,4 - 4,4 mm / 
Group 4, droplets 0.4 - 4.4 mm 

Förglasad lera / Vitrified clay 

Antal/ 
number 

5 

7 

9 

1 0 

1 

Vikt, g / 
Weight, g 

6,50 

36,58 

2,go 

1,05 

0,67 

Tabell 2. Tillvarataget material ur härd. —Collected material from a reconstructed hearth. 

Undersökning av en rekonstruerad degelhärd 
Vid Sigtuna Museum finns en liten blästerngn 
som jag använt vid publik gjutning vid två till
fällen med ett års mellanrum (fig. 3). Den är 
byggd med de minsta stenlagda Helgöhär-
darna som förebild, med en ca 1,5 dm3 stor 
kärdkammare. Användningstiden är 2 x 5 tim
mar ock antalet utförda smäkningar/gjutning-
ar 16 stycken. Härden är således minimalt bru
kad och smältningarna få. 

De 16 gjutningar som utförts på platsen är 
alla gjutningar av små föremål, företrädesvis 
bronsnycklar. Vid gjutning av föremål i den 

storleksordningen smälts i regel ca 50-70 g 
metallråvara, av vilken utförs blott en gjutning 
varefter överskottet genast gjuts till en ny barr. 
Således har i härden smälts upp till 16 x 70 = 
1 1 20 g kopparlegering. 

För att söka svar på ovan redovisade frågor, 
genomfördes en liten undersökning av plat
sen. Innekållet i kärdkammaren tillvaratogs, 
liksom jorden på arbetsytan kring den; en yta 
inom en radie av ca 40 cm från härdens 
centrum ytskrapades och materialet (jord, växt
delar och träkol) samlades in. Vad härden an
vänts till stod vid tiden för undersökningen 
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Rg, 4. Grupp 1; lövtunna oregelbundna smältor. 
Skallinjal i min. Foto A. Söderberg. —Group 1; leaf-
Ihiu ainorphous piéces. Scale bar in mm. 

Fig. 5, Grupp 2; stora oregelbundna smältor. Foto A. 
Söderberg. —Group 2; larger amorphous pieccs. 

tämligen klart, då blästersmunstycket låg kvar 
och då marken runt omkring var bemängd 
med gjutformsskärvor. Platsen hade aldrig stä
dats, med undantag för att en eller annan syn
lig metallsmälta säkert slunkit ned i någon be
sökares ficka. Idag är ytan ren från gjuteriavfall 
och härden ter sig påfallande anonym. 

Det tillvaratagna materialet vattensållades 
genom 1 mm maska, varefter insamlat gjuteri-
relaterat material klassificerades, räknades och 
vägdes. Det gjuterirdaterade material som på
träffades var - gjutförmsfragment undantagna 
- förglasad lera (»lerslagg», »silikatslagg») och 
klumpar och kulor av kopparlegering. 

Som kan ses i tab. 1 & 2 var mängden förglasad 
lera ytterst liten, vilket också var väntat. För
glasad lera härrör ofta från gjutforms- och de-
gdfragment som fallit ned i härden och från 
material som spaltats loss från blästermun-
styckets insida. De är vanliga fynd vid verk
stadsundersökningar; blanka grå, gröna till 
svarta eller matta grå; mer eller mindre porösa 
och ibland påfallande lätta formlösa klumpar. 
Härdar med lerväggar torde alstra mer sådant 
material, men en härd byggd av sten som den 
aktuella kan inte förväntas producera några 
slörre mängder. 

Vad som här mera skall uppmärksammas är 
mängden tillvaratagna smältor ock kulor av 
kopparlegering, av vilka sammantaget samla

des in 188,31 gram. Sådana metallstycken upp
kommer då smeden spiller smält metall vid 
gjutning. De större styckena är resultat av stör
re spill med smältor som stelnar på marken el
ler i kärden - ofta kan de därmed också inne
sluta mindre kolstycken eller visa avtryck av så
dana. De små kulorna är smärre droppspill, 
små nog att kinna ta form ock stelna under det 
korta fallet till marken. Dropparna är så små att 
v 1 spänningen häller ihop dem under fallet, 
därav deras sfäriska form. 

Tillvarataget material klassificerades efter 
utseende och storlek i fyra grupper (fig. 4 -8) . 
De små runda dropparna delades upp i två 
grupper (3 & 4), då de något större kulorna 
(grupp 3) p.g.a. sin tyngd ofta tenderar stelna 
mindre klotformigt Grupp 2, »större oregel
bundna smältor» ligger i storleksintervallet 
7,6—40 mm ock är de smältor som stelnat på 
marken eller i kärden, med eller utan inne
slutna kolstycken. Grupp 1 är lövtunna oregel
bundna smältor som främst uppkommer vid ar
bete med kopparlegeringar med hög zink- eller 
zink/blyhalt Den mycket låga ytspänningen i 
sådana legeringar tillåter dem att stelna som ib
land ytterst tunna flarn. 

Kan smedernas spill vara oss behjälpligt vid 
arkeologiska u nclersökn ingar ? 
Låt oss nu återgå till vår tänkta välstädade härd, 
där varken gjutformar eller deglar linns kvar. 
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Fig. 6. Grupp 3; sfäriska och bönformade droppar 
4,5 - 7,5 mm. Foto A. Söderberg. — Group 3; sphe-
rical and bean-shaped droplets 4.5 - 7.5 mm. 

TTpnjnnppipiiiii|iiiii,, 

Fig. 7. Grupp y. sfäriska droppar 0,4 -4,4 mm. Foto 
A. Söderberg. — Group 4; spheriral droplets 0.4 
-4.4 mm. 

Fig. 8. Alla fyra grupperna. Teckning A. Söderberg. 
— All four categories, 1; 1 scale. 

Vi kan här tänka bort de större smältorna i 
grupperna 1 och 2. Dessa har troligen i görli
gaste mån tillvaratagits för omsmältning, 
förutom en eller annan smälta som hantverka
ren kan ka råkat trampa ned i golvet ock som 
därför aldrig återvunnits. 

Kvar till eftervärlden finns främst de små 
kulorna i grupperna 3 ock 4. Kulorna i grupp 
3 kan i många fall ka återvunnits men den lilla 
storleken låter säkert ändå en stor del av detta 
material undslippa insamling. Kulorna i grup
perna 3 ock 4 är små ock omärkliga, men blir 
många i vattensållet 

Det i exemplet tillvaratagna droppspillet är 
överlag matt rödbrunt eller metalliskt blankt. 
Efter något årtusende i jorden har dock sådant 
gods antagit en tacksamt högljudd ärggrön 
färg och bör således inte vara alltför svårt att se. 

Beroende på markens beskaffenhet kan de 
minsta kulorna i grupp 4 vara bortkorrodera-
de, men författaren har tidigare arbetat med 
ett material från verkstadsytor vid Birkas 
stadsvall (800-och gootalen) där kopparleger-
ingsdroppar av millimeterstoiiek fortfarande 
fanns bevarade i jorden (Söderberg igg6, s. 
15O. En hastig genomgång av fynden från me
tallverkstäderna i 1990-95 års Bukagrävning 
ger vid handen att smältor ock droppspill av ka
tegorierna 2 ock 3 finns representerat i detta 
material (muntligt meddelande, T. Jakobsson 
Holbaek 2000, pågående projekt). 

Km då förekomsten av droppspill vara an
vändbart i fält eller vid senare analys av jord-
prover från en undersökning? Huvudproble
men vid ett nyttjande av fenomenet som en me
tod bör primärt vara av stratigrafisk och gräv-
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teknisk art. Här vill till att prover tas från lager 
som klart kan bestämmas som samtida med 
den undersökta härdens brukningstid. Detta 
låter sig inte göras så enkelt som att ta ett prov 
av materialet i kärdgropen, då detta med sä-
kerket är avsatt eller påfört efter att kärden slu
tat användas. Finns en kol/askkorisont i här
dens botten kan detta material vara värt att un
dersöka, men den troligaste platsen för gjutning 
- det göromål som alstrar det sökta spillet - bör 
vara strax intill härden. Detta förhållande be
kräftas av i exemplet insamlat material (tab. 1&2). 

De metallvolymer som är aktuella vid järnål
derns smyckesmide (vanligen under 30-40 
cm3) är små nog att mycket snabbt börja svalna 
och bli ogjutbara efter det att degeln lyfts ur här
den. Tiden som smeden har att röra sig med vid 
gjutning faller inom 1 o sekunder. Gjutning mås
te således ske i härdens omedelbara närhet. 
Härdarnas markbundna placering förutsätter 
ocksä en sittande eller hukstående arbetsställ
ning där man sig inte förflyttar sig med någon 
större hastighet. Vi bör därför ta våra jordprover 
inom en meters radie från härden, då det är här 
gjutning troligtvis har skett. 

För att en sådan provtagning skall vara gi
vande fordras en tydlig och avläsbar stratigrafi 
på platsen, som kan garantera samtidighet mel
lan härd och undersökt yta. Vi kan inte strikt 
förlita oss på att allt avsatt spill stannat kvar in
om en meter kring kärden. Mycket kan ka 
spritts genom att ka trampats runt både av sme
den själv ock genom senare aktiviteter. Det fö
refaller dock rimligt att primärt förlita sig på 
det område där den ursprungliga avsättningen 
varit som störst ock där också insamlat metall
spill säkrare kan knytas till den aktuella kärdan-
läggningen. 

I brandlager uppkommer ett tolkningspro
blem. Eldsvådor omvandlar bronsföremål till 
smältor liknande dem som alstras av kantverk. 
En eldsvådas våldsamket, med många drama
tiska kändelser inne i branden, kan säkert ock
så slå sönder större sammanhängande smältor 
till mindre droppar liknande dem som upp
kommer vid gjutning. Detta förhållande 
påverkar den föreslagna metodens använd
barhet vid undersökning av brandpåverkade 
miljöer. Beroende på brandens grad av påver

kan av underliggande avsatta golvlager behö
ver dock inte metoden nödvändigtvis generellt 
sett vara oanvändbar vid sådana fall. Värme sti
ger. Om temperaturen under en eldsvåda skul
le vara iooo°C vid taket behöver ej detsamma 
vara fallet vid golvet. 

Nästa problem är grävtekniskt Vid den här 
utförda undersökningen användes ett såll med 
mycket fina maskor (1 mm) vid vattensållning
en av det tillvaratagna materialet. Men vatten-
sållning tar tid, ju mindre maskor desto mera, 
ock tid är oftast vad arkeologen kar minst av. 
Vid sållning med ett 3 mm:s vattensåll skulle 
merparten av de små kulorna i grupp 4 komma 
att undslippa oss - det spill som gjutning pro
ducerar mest av. Kvar blir de kulor i grupp 3 
som aldrig återfunnits av smeden då han en 
gång städade efter sig. Kanske skulle vi inte på
träffa större mängder av dessa vid en under
sökning, men förhoppningsvis kvantiteter s t o 
ra nog att vara till stöd vid tolkningen av den 
undersökta härdanläggningen. 

Oavsett mängden insamlat material är det 
viktigt att minnas att närvaron av små runda el
ler rundade kulor av kopparlegering indikerar 
smält metall som fallit ett stycke genom luften 
mot marken - de är således allra troligast upp
komna som spill vid metallkantverk, om ej nå
gon större eldsvåda ger sig till känna i den un
dersökta miljön. 

Slutord 
Jag har ännu inte varit i tillfälle att pröva den
na tänkta metod på ett arkeologiskt material. 
Den bör ändå ha en god potential, vilket stöds 
av fynden av jämförbart gjuteriavfall från 
Birkas metallverkstäder. 

Vi skall dock ha i minnet att förekomsten av 
smältor av kopparlegering i sig inte nödvän
digtvis indikerar en verkstadsplats; men i kom
bination med förekomsten av andra hantverks-
re laterade föremålsgrupper kan kunskap om 
metallspillets utseende vara ett värdefullt kom
plement vid tolkningen. 

Att verkstadsplatser av kär behandlad art 
tenderar att vara mycket enkla och diskreta be
lyses av ett modernt etnografiskt exempel från 
Västafrika. »Deras ugn var en enkel grop. Över
huvudtaget var det svårt att direkt dra slutsat-
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sen , at t d e t var en u n d e r åra ta l intensivt a n v ä n d 

smäl tn ingspla ts» ( Johansson i g 8 6 , s . 28 ) .G ju t 

n i n g av smycken och småfö remå l i koppa r l e -

g e r i n g och ä d e l m e t a l l e r är en ve rksamke t i d e t 

lilla som inte kräver s tora ock a v a n c e r a d e an

läggningar . 

Även mycket små d e g e l u g n a r kan k a e n 

k ö g effekt. En f ingervisning k ä r o m ge r m i n a 

e g n a f ramgångsr ika försök at t i en ock s a m m a 

smä l tn ing smäl ta 8 0 0 g r a m t e n n b r o n s (SS 

54(15; C u S n i 2 ) i e n g r o p h ä r d av s a m m a stor

l e k s o r d n i n g som d e n ovan beskr ivna h ä r d e n 

från S ig tuna . Allt som krävs är n å g o t m e r a 

träkol o c k en l ängre arbets insa ts vid bä lgen ; d e 

8 0 0 g r a m m e n b r o n s krävde ca 4 5 m i n u t e r s ar

be t e till skil lnad m o t n o r m a l a 8 - 1 5 m i n u t e r vid 

smä l tn ing av b r u k s m ä n g d e r u n d e r 100 g r a m . 

Ä n n u s tö r r e volymer, säker t u p p till 1,5 kg, kan 

t ro l igen u t a n v idare smältas i små h ä r d a r av 

d e n n a typ. Det ta g e r perspektiv pä vad för slags 

a n l ä g g n i n g a r som i själva verke t krävs för verk

s a m h e t e r av d e n n a art . En g r o p i m a r k e n av 

He lgö typ m å se enke l o c k pr imit iv ut , m e n är 

ä n d å effektiv. D e n b e g r ä n s a d e s to r l eken gö r 

d e s s u t o m k ä r d t y p e n o e r h ö r t b räns lesnå l i för

h å l l a n d e till d e n u t t agna effekten. D e n är såle

des - vilket kanske kan förefalla f ö r v å n a n d e -

e n e k o n o m i s k k o n s t r u k t i o n som fullgör sin 

uppgif t m e r än väl. 

I tu k Agneta Klingför hjälp med 1'ägiiingen av materialet. 
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Summary 

The crudble-hearths for casting copper alloys 
and precious metals found at building group 
III at H d g ö have shown us how discreet and 
small these features can be. More complex 
furnaces have not found in Sweden to date, 
although the use of furnaces like the internal-
draught furnace described by Theophilus has 
been suggested. 

The common Scandinavian goldsmitk's 
keartk, through the Iron Age and into the 
Middle Ages, seems to have been a simple pit in 
the ground lined with clay or set witk stones, 
and blown with bellows. These discreet and fra
gile features, along with the observation at the 
Birka excavations of iggo-t)5 that the crafts
men usually kept their workshops tidy from 
waste, can sometimes make it rather difficult to 
interpret possible workshop sites with certainty. 

Larger piéces of metallic waste have most 
certainly been collected and re-used. Limited 
volumes of ceramic waste like moulds and cru
cibles have probably been treated the same way, 
as they sometimes seem to have been crushed 
into grog (chamotte) to be mixed with new 
mould material. 

A pit-furnace does not necessarily say much 
in itself about its original purpose. If lhe crafts
man let the fire burn out by itself there is not 
much charcoal left in it, and the high tempe
ratures of up to 1200°C do not generate any 
soot. All that would be left were a pit with sto
nes or clay showing more or less obvious signs 
of having been exposed to high temperatures. 

With these facts in mind, how could we re-
inforce an interpretation of a hypothetical ar
chaeological find of a small and damaged pit 
furnace, one larger piece of" copper alloy and 
two piéces of vitrified clay? Could this possibly 
be the remains of a goldsmitiVs small work-
shop-site? 

In order to find a method to go further in 
the interpretation, the author has investigated 
a reconstructed pit furnace used twice for a to
tal of 16 casting». The material in the hearth 

and on the surrounding ground within a radi
us of 40 cm from the centre of the hearth was 
collected and water-sieved through a 1 mm 
screen. After this, collected piéces of copper 
alloy droplets and vitrified clay were counted 
and weighed. The copper alloy waste, deriving 
from spilled melted metal during casting, has 
been divided into four groups: group 1, leaf-
thin amorpkous piéces; group 2, larger amor
pkous piéces 7.6-40 mm; group 3, spkerical 
and bean-sbaped droplets 4.5-7.5 mm; and 
group 4, spherical droplets 0.4-4.4 m m -

.All these types of metallic waste form when 
the goldsmith spills bronze on the ground 
during casting. The smaller droplets receive 
their spherical shape when kept together by 
their surface tension and solidifying during 
tkeir brief fall to the ground. 

When dealing with a collected archaeolo
gical material similar to this, we may expect litt
le to remain of groups 1 and 2, as visible waste 
was probably collected by the craftsman for re-
melting. A large proport ion of tke group 3 
droplets may kave been re-mclted as well, but 
not all of them as they are too small to be easily 
spotted. Amounts of the droplets in groups 3 
and 4 can be expected to remain in the soil, 
and can be found by water-sieving. 

A brief check of the finds from the 1990-95 
Birka excavations show that waste of groups 2 
and 3 are present in the material from the ex
cavated metal-workshops. Material from tlie 
workshop site near the town rampart, excava
ted 1986-95, has shown that small copper alloy 
droplets from group 4 as well can still be pre
sent after a millennium in tke ground. 

A metkod like tkis for finding indications 
of casting and jewellery-making would work 
well at sites witk distinct stratigrapky wkere 
contemporaneity between features and sur
rounding layers is certain. Samples skonld be 
collected from the soil within 1 meter's radius 
from tke keartks, as casting certainly took pla
ce very close to tke crucible-furnaces. 

Fornvännen gy (2002) 


