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En klockgjutningsplats i Hishult - medeltida 
klockgjutning på den halländska landsbygden 

Av Lennart Carlie 

Carlie, L. 2002. En klockgjutningsplats i Hishult - medeltida klockgjutning på 
den halländska landsbygden. (A bdl casting-pit al Hishuli—medieval beil cas
ting in rural areas, Halland). Fornvännen (gy. Slockholm. 

Even ihough there are several tbousands of medieval churches in Sweden, and 
many medieval church bells have been preserved, our knowledge about church 
bells and their manufaclure is slight. In a famous Early Medieval treatise, De 
Diversis Artibus, Theophilus presbyter gives a thorough description of the pro
cess, but tangible remains are still rare. Thanks to recent excavations at Hishult 
in Halland it is possible to compare the work of a Danish bdl founder in the Lale 
Middle Ages with Theophilus' description. The whole process was unveiled at 
Hishult, showing the different stages from the beginning to the final moment 
when the bdl was libcrated from the mould. Written 1 Sth century sources indi
cate that itinerant bdl founder» had many commissions in Halland. Each one 
could take as long as six months to complete. 

Lennart Carlie, Landsantikvarien, Hamngatan 75. SE-JOl ./j Halmstad, Sweden. 
lennart.carlie@la.hallmus.org 

En av drivkrafterna för en arkeolog är känslan 
av att göra oväntade fynd eller att finna läm
ningar där man får tänka i nya banor. Att blott
lägga företeelser som man tidigare inte kon
fronterats med ger en extra stimulans i arbetet 
med mer traditionella lämningar. 

Det var därför extra spännande när jag som 
förhistoriker 1 ggg handlade och verkställde en 
förundersökning av en stenäldersboplats i His
hult, södra Halland (fig. 1), och istället fann 
resterna efter medeltida klockgjutningsplats 
med fynd som belyser samtliga steg i arbets
processen bevarade (Carlie iggga). 

Kring ämnet är det framför allt Vellevs sam
manställning av klockgjutningen i Danmark 
som refereras, men kans artikel är av mer teo
retisk art ock bygger huvudsakligen på anta
ganden om klockgjutning ock analogier med 
medeltida iakttagelser (Vellev. ig77). Förekom

sten av konkreta belägg där materiella läm
ningar blottats tycks vara en företeelse som 
framför allt är koncentrerad till södra Sverige. 
Innan undersökningen i Hiskult blottade dess 
intressanta lämningar fanns det två kända lo
kaler där man kunnat påvisa gjuteriverksamhet 
i anslutning till kyrkor på landsbygden: vid 
Berga i Småland (Ähman 1 g87) och vid Vendel 
i Uppland (Anund igg8 och 2001). Samtidigt 
med mina egna undersökningar fann man yt
terligare en grop vid Bunkeflo i Skåne (munt
lig uppgift Karin Lövgren). Antalet påträffade 
klockgjutargropar i de medeltida städerna är 
ungefär lika stort ock består av lämningar vid 
Sankt Klemens kyrkoruin i Visby och Sankt 
Nicolaikyrkan i Skara (Swanström 1977, s. 
223H" och Berglund iggfi) samt två från Lund 
(Roslund 1987 och Rönn igg6) . 
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Eig. i. Hishult kyrka, Halland. Planen är orienterad 
med N uppåt. Den nya kyrkan frän 1901-02 har allt
så ovanligt nog koret mot N. Ovanför kyrkan är den 
medeltida kyrkans utsträckning markerad, SO om 
kyrkan, utanför den nuvarande kyrkogårdsmuren år 
klockgjutningsgropen och platsen för smältugnen 
markerade. III. M. Biilow-Björk. — Hishult church, 
Halland. N of the present church the medieval church 
is indicated; SE of the wall surrounding the church
yard the excavated medieval bdl casting-pil and the 
remains of the furnace. 

Klockgjutningsgropen i Hishult - de arkeologiska 
iakttagelserna 
Vad som framför allt gör anläggningen i Hishult 
intressant är den välbevarade kontexten, dvs. att 
såväl klockgjutningsgropen som fundamentet 
till smältugnen fanns bevarad. Gropen låg pre
cis utanför och öster om nuvarande kyrkogårds

mur. Avståndet till den medeltida kyrkan var 
cirka 25 m, i riktning SO om kyrkan (fig. 1). 

Tack vare att utvidgningarna av kyrkogår
den enbart varit koncentrerade till områdena 
söder ock väster om kyrkan medan gropen var 
belägen åt öster, har platsen undgått åverkan 
från då den togs i anspråk någon gång under 
medeltid fram till år iggg. 

De strukturer som blottades bestod av två 
nedgrävningar, en större och en mindre. Den 
större utgjordes av själva klockgjuiargropen 
som till formen var närmast rektangulär, 5,5 x 
3,5 meter och 1,7 meter djup där ned-
grävningskanterna i norra delen var närmast 
lodräta medan de var mer sluttande i söder 
(fig. 2). Bland de flertaliga igenfyllningslagren 
var det framför allt två som tilldrog sig ett stör
re intresse (lager 7 och 8). Cirka 80 centimeter 
ner i gropen kunde man följa ett par decimeter 
tjockt skikt som innehöll rikligt med både sto
ra, flata stenar ock sintrad lera. Stenarna varie
rade i storlek från någon enstaka kvadratdeci
meter till de som var närmare en kalv kvadrat
meter stora. Insprängt bland stenarna och le
ran fanns små bronsbitar. 

Längst ned i gropen och i centrum av den 
norra delen fanns en cirkelrund, 1,5 meter i 
diameter ock cirka tio centimeter bred ring av
bränd lera. Leran vilade direkt på den sterila 
sanden men innanför fanns en knappt 20 centi
meter djup, cirkelrund ränna. Innanför ringen 
låg stora sjok av dåligt bränd lera. Den största 
biten var konformad, cirka 50 centimeter lång 
och knappt 30 centimeter bred vid basen. 

Omedelbart norr om gjutgropen fann vi 
lämningarna efter smältugnen bestående av en 
rund nedgrävning, 1,2 meter i diameter ock 
0,3 meter djup. I anläggningen fanns förvå
nansvärt lite fynd vars förklaring vi senare skul
le finna i själva gjutgropen. Fynden bestod av 
små fragment av såväl bränd som sintrad lera 
samt en mindre mängd bronsslagg där delar av 
slaggresterna låg som i en centimeter bred 
sträng ned mot själva klockgjuiargropen. 

Fyndmaterialet bestod huvudsakligen av bränd 
och sintrad lera som tillsammans uppgick till 
närmare 130 kilo. Huvuddelen av leran, 105 
kilo, har med säkerhet kunnat knytas till ugnen 
medan övriga 25 kilo inte kunnat härledas till 
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Fig. 2. Genomskärning av klockgjulningsgropen. I lager 7 och 8 återfanns stora delar av den raserade gju-
tugnen. 111. M. Biilow-Björk. —Seclion through lhe bdl casting-pit Most of the demolished furnace was found 
in layer 7 and 8. 

sitt primära ursprung. Det mesta av leran var 
kraftigl sintrad vilket tyder på att den varit ut
satt för mycket höga temperaturer. I flera av 
dessa bitar fanns även inslag av små bronsfrag
ment, framfor allt i de stycken som närmast 
uppvisade en glasartad struktur. Här ock var i 
gropen fann vi små slaggbitar av brons vars 
sammanlagda vikt uppgick till 1 ,g kilo. Slaggen 
varierade betydligt i renhet där det fanns såväl 
bitar som närmast kan karaktäriseras som ren 
brons medan andra bitar var kraftigt uppblan
dad med grus och sand. Några enstaka lerbitar 
(12 stycken) uppvisade avtryck efter tunna gre
nar, endast några centimeter i tjocklek. Bland 
träkolet fanns även flera förkolnade grenbitar 
som uteslutande kom från unga, 5—11 år gamla 
hasselgrenar. 

Sammanfattningsvis utgör gropen en kom-
plett lämning där fynden i sig men också deras 
läge i gropen gör det möjligt att återskapa hu-
vuddelen av processerna vid klockgjutning i 
äldre tider. Detta utgjorde också den primära 
frågeställningen inför vår undersökning, men 
istället för att inleda med tolkningarna av re
sultaten från Hishult kan det vara på sin plats 
att ta del av äldre skriftliga källor som behand
lar detta ålderdomliga hantverk. 

Klockgjutning i äldre skriftliga källor 
När proceduren vid klockgjutning behandlas 

återkommer merparten av skribenterna till en 
och samma författare. Under tidig medeltid 
sammanställde munken Theophilus sitt be
römda verk De Diversis A rlibus där han behand
lar dåtidens olika metallhantverk. Senare forsk
ning menar att verket skrevs i början av 1120 
talet och att Theophilus kan, innan blev munk, 
ha varit verksam i norra Tyskland under nam
net Roger av Helmarskausen (Blair & Ramsay, 
iggi :xviii). I verket ingår bland annat en nog
grann beskrivning av klockgjulningens olika 
arbetsmoment, allt från förberedelserna inför 
själva gjutningen ock fram lill dess klockan får 
sin simliga finish (Dodwell 1961). 

Theopkilus arbetsbeskrivning skiljer sig inte 
nämnvärt från betydligt senare handböcker 
utan principerna tycks vara likartade även fram 
i 1700-talet Men även idag sker till exempel 
klockgjntningen i Ystad enligt ett närmare 900 
år gammalt koncept. 

Enligt Tkeopkilus består gjutningen av fle
ra olika men sammanhängande processer från 
det att själva klock- eller gjutformen iord
ningställdes till dess klockan var färdig. Av be
skrivningen framgår att gjutningen omfattar 
ett otal skilda moment där tiden under inga 
omständigheter kunnat påskyndas. Den inle
dande fasen bestod i att tillverka en inre form 
av trä, helst av ek. Kärnan skulle vara spolfor-
mad så att den lätt kunde tagas ur den egentliga 
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Circular tapercd hardwood 
centre with a rinf groove at 
one end, i pivot at the other 
turned by < apilan levers. 

Fig. 3. Den inre formen byggdes 
upp kring cn tillformad träkärna 
som i ett senare skede togs ut och 
ersattes med lera. Efter Elphick, 
1988. —The inner mould was 
built up around a wooden core. 
In a laler Itage ihis was taken out 
and replaced by clay. 
After Elphick, 1988. 

lerformen. För att tillverka den inre formen 
krävdes att flera lager lera applicerades på 
träkärnan. Kärnan placerades i en mindre ställ
ning så att den kunde roteras med hjälp av en 
vev (fig. 3) . Varje lerlager fick torka innan ett 
nytt lades på. Här poängterar Theophilus vik
ten av att verkligen se till att varje lager var torrt, 
an närs var risken stor att den inre formen sprack. 
När önskad tjocklek hade uppnåtts skulle ytan 
jämnas till. Härför använde man sig av särskilda 
verktyg och för att slutligen erhålla en närmast 
polerad yta roterades formen medan man an
vände våta trasor för att släta ut alla ojämnheter. 

Nästa steg i processen var att påföra talg ocb 
forma konturerna för den nya klockan. Talgen 
skars i små bitar och knådades därefter ihop till 
större enheter. Med hjälp av rektangulära eller 
kvadratiska träformar formades talgkakor av 
samma storlek som sedan applicerades på den 
inre lerformen. Själva anpassningen av talgen 
gjordes med hjälp av »strykjärn», dvs. ett upp
hettat järnstycke som ströks över talgbitai na 
för att göra dem mer formbara. När klockans 
form väl var färdigmodulerad ock talgen kade 
stelnat var det åter dags att ta fram specialverk
tygen och jämna till formen. Skulle någon or
namentik eller inskription påföras klockan 

kunde dessa ristas i talgen. Härefter vidtar yt
terligare lerappliceringar då det yttre köljet 
byggdes upp. Efter att ett eller flera lager lera 
lagts ovanpå talgen fick leran torka ordentligt 
Först i detta skede av tillverkningen plockades 
den spolformade träkärnan ut ock det tomrum 
som uppstod fylldes med lera. I samband med 
denna process tillkom ytterligare en stund av 
väntan till dess det inre lerlagret torkat. Där
efter säkrades formen med järnband som pla
cerades runt formen, tätt intill varandra. 
Avståndet mellan varje järnband skulle vara 
omkring en handbredd. Järnbanden täcktes 
med dubbla lager lera som fick torka väl innan 
arbetet kunde fortskrida. Efter att man appli
cerat slora mängder lera på formen var det nu 
dags att eliminera vissa lager. Merparten av den 
lera som fyllt tomrummet efter träkärnan kade 
nu inte längre någon funktion utan gröptes ur 
lill dess lagret minimerats till en fots tjocklek. 
Varför man tog bort leran framgår inte av 
Theophilus beskrivning men man får anta att 
dess primära funktion varit att stabilisera for
men när järnbanden drogs åt. Andra förklar
ingar kan vara att formen blev alltför tung ock 
okanterlig men också att leran var för kompakt 
för att tillåta värmen att stråla igenom. 
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A Kärna 
B Mantel 
C Falsk klocka 

Stenfundament 
Sot och kol 
Gjutgrop 
Kanal 
Smältugn 
Bälg 

Fig. 4. Principskiss för hur klockgjnlningen skett vid Berga i Småland. Tillvägagångssättet har varit likartat i 
Hishult. Fritt efter Ähman, 1987. — Sketch of the beil casting procedure at Berga in Småland. The proce
dure has been the same at Hishult. After Ähman, 1987. 

Så långt var man enbart koncentrerad på 
själva gjutformen men nu tilltog det egentliga 
arbetet med att färdigställa gropen vari klockan 
skulle gjutas. Oropen skulle grävas till ett djup 
som åtminstone motsvarade höjden på klock
an med en sådan vidd att hantlangarna kunde 
röra sig i gropen. På bottnen uppfördes en 
stark och hållbar sockel, antingen av sten eller 
lera på vilken gjutformen skulle placeras. 
Höjden på sockeln borde vara omkring en fot, 
dvs. ca 30 cm. För att man skulle kunna elda 
under formen öppnades eldkanaler i sockeln, 
en och en halv fot breda (fig. 4). Härefter vid
tog en av de kanske mer arbetskrävande insat
serna, nämligen att få ned gjutformen i gro
pen. För att leda formen på plats restes fyra 
stolpar runt sockeln varefter gropen fylldes 
med sand eller grus. Väl igenfylld placerades 
formen innanför de fyra stolparna ock man 
börjar nu det mödosamma arbetet med att 
tömma gropen igen. Theophilus rekommen
derar att man gräver bort sanden från ömsom 
ena sidan ömsom den andra så att man till sist 
har lyckats sänka lönnen ned lill sockeln. Nu 
vidtar första eldningsfasen då lalgen skall tap
pas ur formen. För att uppnå bästa effekt mu
rades en mindre mantel av stenar och lera upp 

kring formen. Mellanrummet till gjutformen 
skulle vara en kalv fot ock i ett första skede skul
le manteln muras kalvvägs upp för formen. När 
arbetet slutförts borrades ett eller flera kål i 
nederkanten av formen så att talgen kunde rin
na ut i behållare, placerade under urtappnings-
hålen. Veden placerades i anslutning till de ka
naler som ledde in under formen och antän
des. När formen blivit varm fortsatte man med 
att bygga på manteln så att den till sist helt kom 
att täcka formen. När så all talg runnit 111 täpp
te man till hålen med magrad lera och lade på 
mer ved så att elden höll sig hela dagen och 
kommande natt. 

Under tiden har man även färdigställt den 
ugn i vilket metallen skulle smältas. Det fanns 
då två metoder att gå tillväga. I ena fallet till
verkades enbart för detta tillfälle en eller ett 
par deglar av järn som, för att klara kettan, 
täcktes med tre lager lera till en tjocklek av två 
fingrar. Deglarna fixerades på marken ock kring 
dem byggde man upp den egentliga ugnen. 
Ugnen bestod av stenar, sammanfogade med 
lera, och byggda upp till en höjd som nådde en 
och en halv fot, dvs. ca 45 centimeter, ovanför 
deglarnas mynning. I ugnsväggen gjordes även 
hål för blästermunstycken. Efter en inledande 
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uppvärmning tillsatte man först koppar och på
började den slutgiltiga uppvärmningen. Här 
påtalar Tkeopkilus vikten av att ka starka män 
som orkar driva bälgarna. Under tiden som me
tallen började smälta revs manteln som bygg
des kring gjutformen men först efter del man 
konstaterat att gjutformen var »rödvarm». Även 
här var det viktigt med »snabba och ivriga» per
soner som inte skadade gjutformen men också 
kunde demontera manteln på en kort stund. 
När väl manteln var borttagen gällde det att 
snabbt fylla igen gropen och packa samman 
jorden mot gjutformen. Härför använde man 
sig av träklnbbor men det gick även bra att 
stampa till jorden, allt för att skydda formen 
från att expandera när väl det flytande bronset 
hälldes i. 

Genom att observera lågorna i ugnen kun
de gjutmästaren avgöra när metallerna upp
nått rätt temperatur. Gröna lågor var ett tecken 
på att kopparen började smälta ock efter mo
get övervägande var det dags att tillsätta tenn e t 
För att blandningen skulle bli fullständig kräv
des att man rörde omkring i degeln eller deg
larna vilket skedde med stora träslevar som kar
dats genom eld. Man var nu framme vid själva 
gjutningen där det också krävdes raska ock duk
tiga medkjälpare. Den stensatta ugnen slogs sön
der ock degeln med bronset lyfts fram till gjut
formen. Först gäller det att skumma bort alla 
trärester ock träkol från ytan så de inte följer 
med bronset vid av-tappningen varefter metal
len hälldes ned i formen. Under tiden som 
man tappade ned metallen uppmanar Theo
philus klockgjutaren atl lägga örat till formen 
och lyssnar efter vad som sker i dess innanmäte. 
Erhåller han de rätta ljuden fortsätter man till 
dess gjutformen är full. 

En annan metod som innebär att man en
dast använder sig av en stor degel har ett något 
annorlunda förlopp. Själva ugnskonstruktio-
nen är likartad men för att tappa den på fly
tande metall krävdes andra anordningar. Då 
det kan röra sig om flera flundra kilo metall är 
det nödvändigt att leda metallen till formen 
ock inte bära den. Eftersom metallen skall rin
na i en ränna är det viktigt att avståndet mellan 
ugnen och formen inte överstiger 5 fot, dvs. ca 
1,5 meter. Rännan som skall leda den glödan

de metallen tillverkas av trä och för att inte me
tallen skall kylas av alltför mycket täcker man 
rännan med lera. Ju närmre ugnen ock tapp-
kålct desto viktigare var förekomsten av ett 
täckande lerlager. När bronset uppnått rätt 
temperatur återstod endast att öppna tappbå-
let i ugnen och låta metallen rinna ner i for
men. 

Så långt har man enbart kunnat förlita sig 
på tidigare erfarenketer men vad som verkli
gen kände inuti gjutformen var ovisst. När väl 
metallen stelnat i tappkålet var det viktigt att 
blottlägga gjutformen ock låta utsidan svalna. 
Förs! då kunde man lyfta upp formen ur gro
pen. Då klockornas vikt kunde uppgår till åt
skilliga hundra kilo krävdes styrka för att få upp 
dem till marknivå. Principen som Theophilus 
förespråkar är likartad den som användes vid 
ncdsänkningen av formen, dvs. man använde 
fyllnadsmaterialet som arbetsredskap. Genom 
att luta formen åt ömsom ena och ömsom 
andra hållet och fylla på med sand under mot
satta sida kom formen, sakta men säkert, allt 
kögre upp för att till sist nå den ursprungliga 
markytan. Väl uppkommen välte man gjutfor
men på sidan ock gröpte ur den inre kärnan då 
det fanns risk att leran expanderade med följd 
att både formen och klockan sprack. Därefter 
upphörde allt arbete till dess formen kallnat 
och då var del dags för det avgörande momen
tet, dvs. bryta upp formen och beskåda den 
slutliga produkten. 

Iakttagelserna i Hishult 
På de flesta punkter stämmer Tkeopkilus be
skrivning väl överens med iakttagelserna i His
hult. Själva uppbyggnadsprindpen är likartad, 
dvs. hur gropen varit konstruerad likväl som 
ugnens placering ock form. Men samtidigt 
finns det iakttagelser som visar på variationer i 
arbetsprocessen. Eftersom vi inte fann några 
rester av gjutformen finns inte mycket att orda 
om hur denna tillverkats eller vilken metod 
man använt sig av. Vad som däremot är intres
sant kring detta led i tillverkningsprocessen är 
just del faktum att vi inte fann några rester av 
formen. Temperaturen i gjuiformen bör ha va
rit så pass hög att leran bränts till en konsistens 
som motverkat en nedbrytning över tid. Det ty-
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der på att när väl formen slagits sönder har ma
terialet deponerats på annan plats i området. 

För att fortsätta diskussionerna kring likke-
ter ock olikketer måste vi först rikta uppmärk
samheten till själva ugnen. Storleken kar kär 
en betydelse då denna kan ge antydningar om 
mängden koppar och tenn som smälts. I för
längningen kan det då vara möjligt att bilda oss 
en uppfattning om klockans vikt men också vil
ka arbetsinsatser som krävts för att förpassa den 
såväl ned som upp ur gropen. 

Ugnen i Hishult låg som tidigare sagts all
deles intill gropen. Avståndet dem emellan var 
ungefär en halv meter. Kvar i markplan fanns 
endast rester efter den egentliga eldplatsen 
medan ugnen i sig, demolerats och förpassats 
ned i gropen. Men även om ugnen slagits sön
der får vi, utifrån fynden, en ganska bra bild 
hur den sett ut. Man kan då konstatera att ba
sen eller fundamentet bestått av en krets med 
bränd lera. Eftersom det fanns ett lager med 
träkol i botten har det funnits en eller flera 
öppningar i denna krets där man kunnat skju
ta i ved som en del i uppvärmningen av ugnen. 
De yttre väggarna har bestått av åtskilliga flata 
stenar som invändigt klätts med ett cirka lem 
cm tjockt lager av lera. Leran har varit kraftigl 
magrad för att klara av en värme på närmare 
1200° vilket krävs för att metallen skall erhålla 
lämpliga gjutegenskaper (Bergboltz 1985). I 
södra kanten av ugnen kunde vi följa en när
mare 20 cm läng sträng av smält brons som för
svann vid kanten av gjutningsgropen. Av profi
len till ugnsfimdamentet kan man dra slutsat
sen att diametern på ugnen bör ha varit 50—60 
cm. Däremot är det svårt att utifrån kvarvaran
de stenar uppskatta höjden på ugnen, vilket 
försvårar möjligketerna att uppskatta den 
mängd metall som smälts. Men så pass långt i 
spekulationerna kan man sträcka sig att de ste
nar som fanns på platsen räckt till åtminstone 
två lager. Stenarna var i genomsnitt 30 cm köga 
vilket är liktydigt med att ugnen kar varit minst 
60 cm kög. Då en liter flytande brons väger 8 
kg skulle denna ugn rymma tillräckligt med fly
tande brons för att gjuta en 800 kg tung klocka. 

Processen för att framställa bronset kar 
med andra ord varit likartad vid Hiskult som 
Tkeopkilus beskrivning av det medeltida kant-

Fig. 5. Den lermantel som byggdes upp lör att un
derlätta smältningen av talg syns som en cirkelrund 
lerlins pä botten av gropen. Foto I.. Carlie. — The 
casing of clay built up in order to fäcilitate the mel
ting of lhe lallow, is visible a.s a round clay layer at the 
bottom of the pit. 

verket. Ugnen har varit densamma, fyndet av 
bronssträngen mellan ugn ocb gjutform visar 
alt det existerat en likartad ränna för att töm
ma bronset i formen. 

Riktar vi då uppmärksamheten till själva gro
pen och de arbetsmoment som ägt rum däri fö
religger också stora likheter med vad Theo
philus berättar. Iakttagelserna kan här endast 
grundas på vad vi fann i östra balvan av gropen 
då profilen kollapsade genom ett kraftigt regn
väder. Men vi får förutsätta att flera av de kon-
struktionsdetaljer som förekom i östra delen 
sträckte sig in i andra hälften av gropen. Detta 
gäller bland annat en balvcirkelformad, ca IO 
cm bred lerlins som vilade direkt på den sterila 
bottenytan. Linsen syntes vara sammansatt av 
åtskilliga tegdstensformade lerstycken lagda 
kloss intill varandra utan synliga mellanrum. 
Diametern har varit omkring 1,5 m (fig. 5). 
Omedelbart innanför denna lins fanns en cir-
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Fig. 6. Delar av den inre lerkär
nan. Foto L. Carlie. — Part of 
the core of clay. 

kelformad fördjupning, en decimeter bred 
och något mer än en decimeter djup. I den in
re cirkeln fann vi, här och var, mindre stycken 
av dåligt bränd lera. Mest troligt är att just det
ta utgjorde resterna av det fundament varpå 
gjutformen har vilat. Den inre diametern har 
varit cirka en meter. Till formen stämmer den 
väl överens med iakttagelser från klockgjuiar
gropen i Bunkeflo. Här fanns dock själva fun
damentet bevarat vilket bestod av väl samman
packad lera. 

Den yttre lerlins vi fann i Hishult har inte ti
digare belagts i Norden men den har sin tydli
ga plats i de medeltida beskrivningarna som 
den mantel man låtit bygga upp omedelbari 
utanför själva klockformen. Syftet med man
teln var att fördela ock jämnt sprida vännen 
när klockformen skulle tömmas på talg men 
också som ett led i att värma upp ock karda le
ran i formen. Avståndet mellan manteln ock 
klockformen var ett par decimeter vilket också 
passar in i Tkeopkilus beskrivningar dä han re
kommenderar det inre tomrummet till att vara 
en halv fot, dvs. ca 15 cm. 

I de centrala delarna fann vi också ett par 
större anhopningar av dåligt bränd lera. Den 
största biten var konformig, närmare en kalv-
meter lång med en diameter om knappt 30 cm 
vid basen (fig. 6) . Den andra lerklumpen låg 
innanför det cirkelrunda fundamentet. Läget 
men också formen på dessa båda klumpar ty
der på att de utgör resterna efter den inre kär

na som ersatte tomrummet efter den ur
sprungliga träkärna som klockformen byggdes 
upp kring. Vinkeln på den konformade ler
klumpen var tämligen spetsig vilket kan vara 
betydelsefull för en typologisk datering av kloc
kan. Kyrkklockornas mer trapetsoida form har 
sitt generella genombrott i Europa under 1 2-
ocb 1300-talet (Elphick 1988, s. g) vilket åt
minstone ger en antydan för när klockan i 
Hishult tidigast bör vara gjuten. 

Trots det välbevarade fundamentet fanns 
inga spår efter eldningskanaler utan så långt 
det gick att urskilja bar fundamentet varit kom
pakt. Samma förhållande gäller även för gro
pen i Bunkeflo medan iakttagelser vid Berga i 
Småland visar på tydliga, stensatta eldningska
naler (Äkman 1987). Frånvaron av kanaler be
höver i Hishult och Bunkello inte vara liktydigt 
med att det inte skett någon form av uppvärm
ning utan snarare att man haft olika metoder 
för att tillföra gjutformen värme. 

Däremot förekom inga spår efter den trä
konstruktion som, enligt Theophilus, utnyttja-
des för att leda ned formen till fundamentet 
Men frånvaron kan ju enbart vara ett tecken på 
att stolparna har varit placerade något högre 
upp så att alla eventuella nedgrävningar spoli
erats i samband med upptagandet av klockan. 

Att få upp klockan ur gropen sker enligt 
Tkeopkilus lämpligast genom att successivt fyl
la på med grus ock sand under formen, allt me
dan man lutade den åt sidan. Denna process 
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kan mycket väl ka utnyttjats i Hishult men i så 
fall endast halvvägs upp. I de nedre partierna 
kunde man urskilja ett flertal olika sandlager 
men cirka 60 cm från botten upphör dessa tun
na skiktningar. Istället fann vi här ett utfyll
nadslager bestående av rester efter den rasera
de ugnen, ett stort antal flata stenar samt 
träkoL Då lagret gick att följa från centrum av 
gropen och fram till norra kanten blir den 
mest sannolika tolkningen att gropen, efter det 
att gjutningen slutförts, endast fyllts upp till 
denna nivå. Om så nu varit fallet är det också 
här man slagit sönder formen för att blotta 
klockan. Samtidigt står vi inför problemet att 
det inte förekom några fynd av gjutformen här 
eller någon annanstans i gropen. Iakttagel
serna kan tolkas på två sätt. Det ena alternati
vet är att man transporterat iväg gjutformen till 
annan plats där den blivit uppbruten medan 
det andra alternativet är att den slagits sönder 
på plats men att resterna efter formen depo
nerats någon annanstans. Denna del i proces
sen diskuterar aldrig Theophilus utan han nö
jer sig med att beskriva hur den nya klockan er
håller sin slutgiltiga finisk. 

Från senmedeltida skrifter är det känt att 
en nygjnten klocka skulle invigas genom att bis
kopen eller hans ställföreträdare tvådde klock
an såväl utvändigt som invändigt med vigvatten 
(Bringéus 1963, s. 515). Steget är därför inte 
långt till att kvarlevorna efter gjutningen, dvs. 
den sönderslagna formen har underställts nå
gon form av religiös ritual. Elt länkbart alter
nativ är att formen lämnats till i vila i vigd jord 
genom att materialet grävts ned (begravts) på 
särskild utsedd plats. 

Tillträde till gropen kar man kalt i den söd
ra delen där man släntat kanten lör att lättare 
ta sig ned (fig. 7). Även i Bunkeflo finner man 
samma iakttagelse där det framgår att man 
grävt ur tydliga trappsteg i marken. 

Datering 
Hiskults nuvarande kyrka uppfördes så sent 
som igoi—02 men innan dess fanns en äldre 
kyrka omedelbart norr därom. Några säkra 
uppgifter om den äldre kyrkans ålder på finns 
inte men byggnadsstilen tyder på att den upp
förts på 1200-talet Denna datering blir då au-

i 

c * 

Fig. 7. Den tömda gropen med nedgrävningen för 
ugnen i bakgrunden. Stenarna i det övre vänslra 
hörnet har ingåll i ugnens väggbeklädnad. Foto L. 
Carlie. — The beil casling pil with the remains of the 
furnace in the background. The stones in the upper 
left corner were part of the furnace. 
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tomatiskt gränsen nedåt i tid för när klockgjnt-
ningen kan ha ägt rum. När den halländska 
historikern S. P. Bexell, i början av 1800-talet, 
publicerade sitt verk kring Hallands historia la
de han ned stor omsorg kring kyrkorna. Vid sitt 
besök i Hishult fann han följande inskription 
på klockan: »Är 171g uti Kongdig ringning 
spräcktes jag i sönder, utaf oförsiktige männi
skors händer, och sedan Gud gifvit hugnelig 
fred, uti pastoren herr Fagerströms tid anno 
1722, Då blef jag i Jönköping bringad tillrätta, 
Fick ljudet mitt detta, som Hishults Församling 
nu kallar tillhopa, Att höra de prester Guds ära 
utropa", (Bexell ig25, s. 31). Enligt uppgifter 
ur Svenske fordeboger i Riksarkivet, Köpen
hamn skall klockan även blivit omgjuten 1636 
(Nilsson ig2g, s. 13) men om detta skett på 
platsen eller annorstädes är inte känt. 

Tillsammans ger ovan nämnda uppgifter 
ett tidsintervall för gropens tillblivelse som 
sträcker sig från 1200-talet och fram till år 
1636. Formen på den inre kärnan kan kanske 
ytterligare precisera ålder på klockan. Dess 
markanta konform kan vara ett tecken på att 
gjutningsarbetet ägt rum under 1 2— 1300-talet. 
I samma riktning pekar även de naturveten
skapliga dateringsanalyser som genomförts. 
Analyserna har dels gjorts på träkol ifrån gro
pen o th dels på bränd lera från ugnen. 
Materialet för '4C-dateringen bestod uteslut
ande av tunna hasselkvistar, 5 till 1 1 år gamla 
där den kvarvarande barken visar att man sku
rit kvistarna under höstmånaderna. Resultatet 
av analysen visar på en datering till medeltid 
(640 ± 50. Beta-i4037g). Kalibrerat med två 
sigmavärden skulle aktiviteten ägt rum mellan 
1275—1410 A.D.. Fyra större bitar bränd lera 
skickades till nordiska laboratoriet för kiniine-
scensdatering i Riso, Danmark. Resultaten från 
dessa analyser gav en något yngre dateringar. 
Visserligen fortfarande knutna till medeltid 
men enligt resultaten skulle aktiviteterna ägt 
rum ungefär hundra år senare, dvs. någon 
gång mellan år 1440 och 1530 med en stan
dardavvikelse på ± 50 år. 

Differensen i de två laboratoriernas dater
ingsresultat försvårar ett ställningstagande till 
exakt när klockan i Hishult tillverkats. '4C-da-
teringen gör gällande att gjutningen sannolikt 

kar genomförts under 1 goo-talet vilket då ock
så kan vara liktydigt med den första kyrkklock
an i socknen. Luminicensdateringarna är nå
got yngre ock förlägger kändeisen till andra 
kälften av 1400-talet alternativt början av 1500 
talet. 

Diskrepansen är så pass stor att om fyn-
domständigketerna vore okända kunde date
ringarna tolkas som att de representerar gjut
ningen av två generationer klockor. Så är nu 
inte fallet utan alla iakttagelser visar på ett en
staka gjutningstillfälle. Finns det då något i lyn
dmaterialet som kan leda fram till en bestäm
ning av när aktiviteterna ägt rum? Två förled-
ser finns som kan sprida ett visst ljus över frå
gan. Det ena rör den större lerklump vi fann i 
botten av gropen och som utgjorde delar av 
den inre kärnan. Formen på lerklumpen kade 
en spetsig tvärprofil vilket bör vara ett tecken 
på att även klockan haft en mer spetsoval form. 
På kontinenten och i England menar man att 
övergången från en mer konformad form till 
klockor som haft mer raka sidor kan tillskrivas 
1300-talet (Biddle 1990, s. 101). 

En andra faktor som talar för en tidig da
tering är den överensstämmelse som föreligger 
mellan klockgjntargroparna i Hiskult ock 
Berga. Tillvägagångssättet kar varit identiskt 
vid båda platserna som om man följt ett väl in
arbetat och accepterat mönster. Gjutningen 
vid Berga har utifrån ' 4C-dateringar kunnat 
hänföras till 18-/1300-talet (Ähman 1987, s. 
22) vilket då också kan ge en antydan om när 
arbetet utfördes i Hishult. 

Klockgjutning pä landsbygden 
Tillverkning av kyrkklockor är ett hantverk som 
tidigt existerat i Norden. Bland annat berättar 
ett brev till biskopen Gautbert i Birka att man 
sänt en klocka till honom. Detta skulle ha skett 
på 830-talet (Holmbäck 1963, sp. 503) men 
det är väl mer troligt att just denna klocka, vid 
denna tid, varit en unik företeelse i Sverige. 
Däremot visar äldre forskning att under 1 1 oo
talet kan huvuddelen av kyrkorna varit försed
da med en eller flera kyrkklockor. Holmbäck 
anser att gjutningen under medeltid vanligen 
har ägt rum i anslutning till berörda kyrka ge
nom tillresande gjutare (1963, sp. 503). 
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Uldall behandlar i sitt stora verk kring de me
deltida kyrkklockorna i Danmark även de 
halländska klockorna. Totalt rör det sig om 11 
klockor, spridda från Förlanda i norr till Skum
meslöv i söder (Uldall 1906). Två av klockorna 
har tillverkats på i4(xHalet (Sibbarp, 1455 och 
Skummeslöv, 1460) medan övriga har gjutets i 
böljan av 1500-talet Antalet gjutmästare som fi
gurerar i samband med dessa elva klockor är en
dast fyra stycken. I Förlanda, Stafsinge och 
Sällstorp hette gjutmästaren Alf, klockan i 
Sibbarp har gjutits av Peter och i Skummeslöv var 
det Magister Laurinsius som utförde gjutningen 
(Uldall 1906). När det gäller de sex övriga me
deltida klockorna finns inga spår efter master-
stämplar men Uldall menar att de klockor som 
hänger i Frillesås, Gällinge, Kiillsjö, Skrea, Svartrå 
och Valida kan vara gjutna av en och samma mäs
tare och att sistnämnda klockor bör ha blivit gjut
na i början av 1500-talet (1906, s. 135). 

För övriga halländska kyrkklockor finns in
gen nutida genomgång utan vi måste gå när
mare 200 år tillbaka då Bexell gjorde sin doku
mentation av klockorna och dess inskriptioner. 
Tillsammans fanns det då 95 klockor där årtalet 
för deras tillblivelse fanns angivit. Kanske mest 
frapperande är det faktum att mer än 60 p r o 
cent av klockorna var mindre än 100 år gamla, 
dvs. tillverkade under 1700-talet Det framgår 
även att åtminstone ett 20-tal klockor har blivit 
omgjutna både en och två gånger, ibland med 
bara några decenniers mellanrum. Bland annat 
var detta fallet i Söndrum där den äldsta doku
menterade klockan göts 1577 och brukades 
fram till 1 766 då den »var så sprucken att den 
alldeles var onyttig». Klockan skickades till Wet-
terkoltz i Malmö för omgjutning men redan 
efter 22 år uppstod en större spricka i klockan 
ock den fick ånyo gjutas om (Andersson 1988, 
s. 39). Men det var inte alltid som en större 
spricka åtgärdades med en gång utan det kun
de gå åtskilliga år innan den sändes iväg för om
gjutning. Framför allt tycks det ka varit i sam
band med kungliga själaringningar som klock
orna sattes på prov ock där de inte alltid stod 
emot de stora påfrestningarna. Så var bland an
nat fallet i Slöinge där klockan sprack efter sjä
laringningen för Karl XII men först 1736 blev 
felet åtgärdat (Bexell 1925,5. 247). 

Den mest uttömmande informationskällan 
kring kyrkklockorna är kyrkornas egna räken
skapsböcker där beskrivningarna stundtals kan 
vara mycket utförliga. Räkenskaperna härrör 
huvudsakligen från 1700-talet men det finns 
även några enstaka handlingar från 1600-talets 
senare hälft. Vad som då framgår är att man, 
trots bristfälliga vägar och kommunikations
medel, huvudsakligen låtit gjuta klockorna hos 
auktoriserade gjuterier i södra och sydvästra 
Sverige. Framför allt rör det sig om tre gjuterier: 
Bööks gjuteri i Göteborg, Wetterholtz i Malmö 
och hos Fries i Jönköping. En klocka bar gjutits 
i Kristianstad medan två klockor har utländsk 
proveniens. Således göts Vapnö kyrkklocka i 
Köpenhamn medan Knäreds klocka hämtades 
hem från Lubeck. Riktar man uppmärksamhe
ten mot kyrkornas geografiska läge och var 
klockan tillverkades, tycks avståndet mellan 
kyrka och gjuteri haft stor betydelse. Det vill sä
ga kyrkklockorna i norra Halland bar tillver
kals i Göteborg, i södra Halland har Malmö va
rit det naturliga valet medan klockorna i den 
östra delen av länet har tillverkats i Jönköping 
(fig. 8). 

Parallellt med den mer industriella gjut
ningen finns del uppgifter 0111 mer lokal till
verkning. Således keter det att Eftra kyrka fick 
en ny klocka år 1558 ock enligt inskriptionen 
göts den på Wastads gärde (Bexell 1925, s. 
250), ett par kilometer sydost om kyrkan. I det
ta område finns även en skeppssättning som se
dan länge lyder till namnet »Klockstenarna». 
Vessige kyrka fick en ny klocka 1769 som blev 
omgjuten på Vinbergs kyrkogård. Sistnämnda 
lokal är intressant då det framgår att inte en
bart Vessige församling har fått dess klocka om
gjuten här utan ytterligare fyra församlingar 
passade på att utnyttja ugnen i Vinberg. Tid
punkten kan knytas till 1760- och 70-talet då 
det enligt traditionen skulle funnits ett så kal
lat »gjuthus» på platsen (Lindblad 192g, s. 53). 

Vid en genomgång av kyrkoräkenskaps
böckerna för Vinberg framgår att traditionen 
också har sin verklighet. Sammanställningen 
av räkenskaperna är unik i den bemärkelse att 
samtliga poster finns noggrant specificerade 
där det går att utläsa vilka material som behöv
des men också tidsåtgången för de olika sysslor 
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GÖTEBORG 

JÖNKÖPING 

Fig. 8. Gjutplatser för halländska kyrkklockor 
under 16-och 1700-talet 111. L. Carlie. 
— Church bdl foundries for churches of the 
17m and i8th centuries in Halland. 
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som var förknippade med klockgjutningen. I 
handlingarna framgår att man 1 768 ansökle 
om tillstånd att gjuta om den stora kyrkan. 
Tidpunkten bestämdes till juli månad samma 
år och att det skulle ske på kyrkans mark. För 
att genomföra arbetet byggdes ett särskilt gjut-
ningsskjul till vilket man inkandlade såväl 
plank ock spik men också fyra större bjälkar. 
De sistnämnda får väl antas vara de stolpar som 
utgjort de bärande delarna av konstruktionen. 
Till ugnen gjordes uppköp av 1000 mindre 
murstenar samt 50 tegelstenar och för att byg
ga själva ugnen anlitade man murarmästare 
Lilja från trakten. 

Den ursprungliga klockan kar man ansett 
för liten då det inköptes olika större bronsföre
mål från bland annat Varberg, dock utan nå
gon spedficering av vikten. För att tillverka själ
va gjutformen har man varit i behov av stora 
mängder lera men här finns tyvärr inga upp
gifter om vilka kvantiteter som erfordrats i just 
detta fall. Däremot inköptes sex skålpund nöt
hår, mest troligt för att användas som mag-
ringsmedd till leran. För att skapa klockfor
men åtgick det två tunnor talg som omvandlat 
lill (lagens viktenketer motsvarar närmare 300 
kilo. Just denna post är också bland de dyraste 
inköpen som gjordes. För att värma upp ugnen 
och smälta metallen behövdes 25 tunnor 
träkol (ungefär 3,5 kubikmeter). 

Den i särklass största kostnaden är arvodet 
till klockgjutaren Abraham Wetterholtz för att 
han reste upp från Malmö. För själva arbetet 
begärde han 868 daler. Till detta kominer yt
terligare utgifter för Vinbergs församling då 
Wetterholtz skulle inhysas under den tid han 
arbetade med själva gjutningen men också för
beredelserna inför arbetet. Mest frapperande 
är tidsåtgången för hans insatser då han vista
des i Vinberg under 92 dagar vilket visar att 
processen inte var något hastverk. Utgifterna i 
samband med vistelsen omfattade kostnader 
för kammare och säng, skjutsningar, tvätt och 
uppassning. Därtill mat tre gånger om dagen, 
dricka samt att han skulle förses med friskt te-
vatten. Allt till en kostnad av 230 daler. 

Men det var inte enbart gjutningen som 
renderade kostnader utan även alla kringar-
rangemang. Således erhöll kyrkovärden Jöns 

Hansson 31 daler för att administrera samtliga 
inköp men också för att kan koll tillsyn över de 
material som införskaffats inför uppbyggandet 
av såväl ngn som gjutbiis. I räkenskaperna klar
görs att arbetet med uppförandet av dessa två 
konstruktioner omfattade 50 dagar. Först till 
jnlkelgen, dvs. närmare ett kalvt år efter det 
man påbörjade arbetet, kunde klockan sprida 
sin klang över bygden (Nilsson 198g, s. g i ) . 

Den noggranna dokumentationen från 
Vinberg visar att klockgjutningen varit en kom
plicerad process som tog lång tid. Trots att själ
va stöpningcn av klockan är ett moment som 
tar några dagar i anspråk har samtliga kringar-
rangemang haft en varaktighet på ett halvt år. 
Det bör ej heller ha varit en lönsam affär då 
den totala kostnaden för gjutningen kom att 
uppgå till 1722 daler. Wetterholt/ arbetskost
nad uppgick till 868 daler, en summa som re
presenterar mindre än hälften av de utgifter 
Vinbergs församling lade ut i samband med 
klockgjutningen. För att skapa en viss balans i 
kyrkobudgcien ställde man gjutplatsen till 
andra kyrkors förfogande och under åren 
1760—1772 erhöll man sammanlagt 260 daler 
i ersättning då Drängsered, Morup, Varberg, 
Vessige och Ärstad församlingar lät gjuta sina 
klockor pä platsen. 

Kyrkan, kyrkogården och gjutningsplalsen 
Den lantliga klockgjutningen har under äldre 
tider varit en aktivitet nära knuten till kyrkan 
och kyrkogården. I Sverige finner man gropen 
huvudsakligen några tiotal meter utanför den 
medeltida kyrkogårdsmuren. Så är fallet i 
Hishult, Berga, Vendel, Svanegatan i Lund, 
Skara samt Visby. Vid Bunkeflo låg gropen fle
ra hundra meter från kyrkan medan förhållan
det v id stavkyrkan i Lund var det motsatta. Här 
bar man gjutit klockan innanför kyrkans vägg
linjer och under tornet (Roslund ig87) . Det 
rumsliga läget tycks även spelat roll när väl gjut-
ningsgropama och ugnarna skulle göras. Så
ledes bar man vid samtliga platser valt att för
lägga gjutningen till området söder respektive 
öster om kyrkogårdsmuren medan man aldrig 
har förlagt arbetet till områdena norr och väs
ter därom. 
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Sammanfattning 
U n d e r s ö k n i n g e n av k lockg ju i a rg ropen i His

hul t och d e iakt tagelser vi g jo rde h a r ökat kun

s k a p e r n a k r ing de t t a han tverk . G e n o m at t såväl 

g j u t g r o p e n som u g n e n fanns bevarad h a r d e t 

varit möjligt at t å t e r skapa d e a rbe t sp rocesse r 

som m a n g e n o m f ö r t på p la tsen för 6—700 år se

d a n . Det f ramgår att g r o p e n endas t h a r använts 

vid ett tillfälle och att de t t a sanno l ik t s a m m a n 

faller m e d ins ta l la t ionen o c h t i l lverkningen av 

d e n första kyrkklockan. T i l lverkningsproces

sen följer de t a r b e t s m ö n s t e r m a n f inner i tidig

m e d e l t i d a skrifter m e n vi ha r också kons t a t e r a t 

vissa avvikelser från d e t gängse m ö n s t r e t . 

F ramför allt är d e t t i l lvägagångssättet k r ing d e t 

slutgil t iga av täckande t av k lockan , dvs. d e t m o 

m e n t d å g ju t fo rmen skulle tas b o r t från d e n 

färdiggjutna k lockan . I Hishu l t tycks de t t a m o 

m e n t varit k r i nggä rda t av speciel la r eg le r d ä r 

samtl iga de l a r av g ju t fo rmen tagits tillvara o c h 

blivit n e d g r ä v d på a n n a n plats istället för att , 

som n o r m a l t , l ämna t s kvar i g j u t g r o p e n . 

Utifrån d e skriftliga kä l lo rna tycks företeel

sen m e d att gjuta k l o c k o r n a i a n s l u t n i n g till 

kyrkan varit m e r vanligt än vad d e a rkeologiska 

kä l lmate r ia len förtäljer. Fö rk l a r ingen till d e t 

bristfälliga kä l lmater ia le t skall i första k a n d ses 

som et t resul ta t av k y r k o g å r d s u t v i d g n i n g a r n a 

u n d e r 1800-talet d å b e k o v e t av ny m a r k ö k a d e . 

Ytorna o m e d e l b a r t u t an fö r d e n m e d e l t i d a kyr

k o g å r d s m u r e n k o m k ä d a n e f t e r att i n k o r p o r e 

ras m e d d e n nya ky rkogå rden o c k even tue l la 

g ju tg ropa r o c k u g n a r k a r sanno l ik t in te u p p 

m ä r k s a m m a t s i s a m b a n d m e d fo r t löpande grav

g r ä v n i n g a r n a . 
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Summary 

En klockgjutningsplats i Hishult 27g 

In iggg a medieval bd l casting-pit was disco
vered and excavated dose to Hishult church, 
Halland, in south west Sweden. Hishult church 
was built 1901—02 and replaced a medieval 
ckurck, located nortk of tke present one. Tke 
site was situated immediately east of tke wall 
surrounding tke ckurckyard, about 25 m SE of 
the medieval church. A pit measuring 5.5 m x 
3.5 m, 1.7 m deep was identified as the pit for 
the casting of a beil. Immediately north of this 
were the remains of a furnace for melting tke 
metal for tke beil. The diameter of this pit was 
1.2 m, its depth 0.3 m. 

The casting-pit contained many rather large 
siones, many bits of sintered clay and small pié
ces of bronze, whereas the furnace pit contai
ned very few finds: small fragments of burnt 
and sintered clay and some bronze slag. There 
was also charcoal, and several charred piéces of 
hazel branches. 

The finds bave made possible a reconstruc
tion of the founding process. This appeared to 
follow in principle the process described by 

Theophilus presbyter in his famous treatise De 
Diversis Artibus, written in the early i2th cen
tury. A '4C dating of the charred piéces of ha
zel branches gave a radiocarbon date of 1275— 
1410 cal AD, whereas a thermoluminiscence 
dating of burnt clay fragments gave a slightly 
låter date, 1440—1530 AD. The conical shape 
of a large piece of clay, which probably repla
ced the wooden core used in the first steps of 
the making of the beil, indicates that the bd l 
belonged to the type of beil introduced in tke 
I4tk century. Tke founding tkus probably 
took place in tke I4tk century. 

No fragments of tke mould were found. 
Normally tke piéces of tke broken mould were 
tin own into the casting-pit, but not in this case. 

The process of casting a church bd l has not 
changed significantly since the Middle Ages. 
Tke i8tk century accounts for Vinberg church 
in Halland form an interesting paralld. In 1 786 
a new beil was cast for tkis ckurck; the accounts 
reveal i.a. the costs of the project and the time 
consumed. 
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