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Sandåsen vid Igelsta, nära Södertälje, är sedan
länge känd bland regionens arkeologer för att
hy sa talrika fornlämningar. Här finns till exem-
pel skärvstenshögar, hålvägar och sten- och brons-
 ålderslokaler samt flera järnåldersboplatser. Till
fornlämningsbilden hör även ensamliggande gra-
var och gravfält samt en bytomt.

Då flera företag och industrier har sin lokali -
sering på åsen har många fornlämningar kommit
att undersökas. Dessa arkeologiska ingrepp har
oftast skett i samband med verksamheternas etab-
leringar och expansioner. Så var även fallet när
Stockholms läns museum år 2007 genomförde
för- och delundersökning av Raä Östertälje 308.
Förundersökningen visade att spår från sten ål -
dern, samt rester efter ett yngre metall hant verk,
fanns inom det område som Igelsta verket ville
byg ga ett kraftvärmeverk på. Sten ålderslämning -
arna lågprioriterades dock inför delundersök ning -
en på grund av sin vaga och sub tila karaktär. Istäl-
let sattes fokus på de tidigare påträffade me tall -
slaggerna, den brända leran och järnfynden.

Vi såg metallhantverkets datering som en
central fråga, tillsammans med vilken typ av han -
tering det egentligen rörde sig om. På ett övergri-
pande plan ville vi således kontrollera om rums -
liga strukturer fanns att se, alltså om man (och i
så fall hur) hade organiserat rummet. På en mer
detaljerad nivå skulle vi även försöka klargöra
metallfyndens uppbyggnad och sammansättning
i syfte att erhålla detaljerad information om an -
vända tekniker. En förhoppning fanns att kunna
avgöra vilken form råvaran haft när den kommit
till platsen: var det som obearbetat material
eller som råämne?

Undersökningen
För att försöka se en rumslig struktur inom ytan
handrensade vi den, ner genom kulturlagret och
vidare till orörd marknivå. Alla fynd som påträf-
fades punktinmättes med totalstationen, allt från
största järnten till minsta flaga av metall eller bränd

lera. Syftet var att få en mer exakt bild av fynd-
spridningen. Förfarandet med att mäta in allt skul -
le naturligtvis ha varit tämligen ohållbart om fynd -
platsen varit stor och fyndrik, men utifrån förun-
dersökningens resultat visste vi att den var be -
gränsad till yta och innehåll.

Inom den 12 x 13 meter stora fyndförande ytan
kunde vi se flera separata ansamlingar med fynd
(fig. 1). Vi kunde även identifiera flera la ger i
form av rödbränd sand samt ett hårt packat
sand lager. Dessutom hittade vi några nedgräv -
ningar och en smideshärd/ässja. Vad gäller fynd-
materialet så påträffades flera kategorier, som
flera slaggtyper (bl.a. kulslagger), glödskal och
me tallskållor. Lerklining, blästermunstycke och
bitar av ugnsväggar hittades likaså jämte en
skärvel (fig. 2), lödpaket (fig. 3), degel och järn -
te nar. Bilden av en smedja växte tydligt fram
under grävningens gång.

Lämningen kunde delas upp i två rumsligt
separerade ytor: en ansamling med olika fynd-
kategorier (bl.a. järn, skållor, slagger, glödskal
och delar till ugnar) samt en anhopning av an -
läggningar omedelbart norr om detta. Fyndkon-
centrationer förekom även i nedgrävningarna.

Rummets organisation
Frågan om en byggnad stått på platsen går inte
att besvara med säkerhet eftersom byggnads -
tekniska spår saknades helt. Men om smedjan
ska ha varit användbar oavsett väderlek bör det
ha funnits någon form av tak. Om man därför
utgår från kulturlagrets storlek kan byggnaden
rent hypotetiskt ha varit ungefär 13–14 m lång
och 12 m bred. Det norra området med anlägg -
ningar kan då indikera arbetsområdet, där det
hårt packade sandlagret var arbets- och ståyta in -
till smideshärden. Till smideshärden har det san -
nolikt funnits en bälg, eftersom ett blästermun-
stycke hittades i anläggningen. Munstycket har
då fungerat som skydd för blåsbälgen som för -
sett smideshärden med syre (Orrling 1995, s. 27).
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Även en skärvel hittades vid härden vilket kan
indikera vad man gjort på platsen. Nära härden,
i anslutning till ståytan, fanns även en an lägg -
ning med magnetisk sand och metallflis samt en
nedgrävning med rödbränd sand, degel och ett
lödpaket. Eftersom den södra fyndanhop ningen
saknade synliga anläggningar kan man kan ske
anta att det rör sig om ett skräplager där man
deponerat hantverkssopor.

Vad har man gjort i smedjan?
Med hjälp av metallurgiska analyser utförda av
UV GAL har fyra olika processled kunnat ringas
in (Andersson & Grandin 2007; Werthwein 2008).
Skållorna visade sig vara smidesskållor vilket
följaktligen innebär att järnsmide förekommit
på platsen. Detta har också stöd i det tämligen
stora antalet kulslagger och glödskal. En skålla
visar dessutom att man smitt stål vilket har stöd
i järnföremålens kvalité. Man kan dela in de på -

träffade järnföremålen i tre kategorier: färdiga
föremål (spikar/nitar), kilformade tenar och järn-
klumpar (troligen spill efter smidet).

Ett avtryck på det tidigare nämnda lödpa -
ketet visar att en lödprocess skett i smedjan där
man möjligen lött ihop ett bultlås. Vid smides -
härden påträffades ett fragment av en skärvel,
som vid analys visade sig ha spår av ädla metal -
ler. På dess yta kunde några små droppar identi-
fieras vilka framför allt bestod av silver och guld,
och därtill mindre mängder koppar, tenn och
järn. Man kan förstå fyndet som spår av en re -
ningsprocess där man raffinerat ädla metaller ur
en oren blandning. Degeln, som troligen varit av
sluten typ eller med lock, visar på den fjärde och
sista processen: smältning av kopparlegeringar,
san nolikt för gjutning.

Metallurgiska analyser visar således på en mång-
sidig smedja, där olika typer av slutprodukter va -
rit målet. Fynden av tenar, nitar och spikar kan-

Fig. 1. Smedjan vid Karleby med
nedgrävningar och fynd (ljusgrå
prickar). —The Karleby smithy
with sunken features and small
finds (grey dots).
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ske visar på en produktion av det en bondgård
kan tänkas behöva. Likaså kan be ho vet av bult -
lås möjligen ses som ordinärt, medan inslaget av
att rena ädla metaller i smedjan inte bör ses som
var gårds syssla.

När har smedjan varit i bruk och av vem?
Processen med lödpaket har varit känt i Skandi-
navien sedan folkvandringstiden (Gustafsson
2003). Denna process eller metod har dock prak -
tiserats åtminstone in i medeltiden, vilket inte
underlättade vår datering av fornlämningen. Inte
heller vetskapen om att man lött ihop bult lås har
varit till större hjälp, eftersom sådana förekom
från 500-talet till och med 1800-talet (Erixon
1946; Tomtlund 1978; Deckel 1996). Istället fick
vi enbart förlita oss på 14C-da te ringar.

Två kolprover analyserades: ett från smides -
härden och en kolbit plockad ur en skålla från
samma anläggning. I nämnd ordning blev resul-
tatet 1260–1400 cal AD och 1010–1160 cal AD
(680±35 BP, Ua-35608 och 965±30 BP, Ua-
35609), båda med två sigma, alltså en övervikt
för medeltiden. Kolet ur skållan med den äldre
dateringen bör ha hamrats in vid smidestillfäl-
let. Man kan därmed förledas att tro att det re -
presenterar tidpunkten för smedjans bruk. Pro -
blemet är bara att vi inte vet vilket träslag det är
eller vilken egenålder virket haft. Inte heller vet
vi om trädet höggs omedelbart innan det ham-
nade i smedjan som ved. Den mest korrekta da -

teringen är nog därför den av kol från smides -
härden: 1200-talet eller 1300-talet.

Den närmaste kända historiska bebyggelsen
är bytomten Karleby, som ligger 300–400 meter
från smedjan. Det äldsta belägget för byns loka -
lisering är en lantmäterikarta från 1636 (LMS
A128-9:C7:46). På en annan karta från 1690
kan man se att platsen för smedjan, åtminstone
under 1600-talet, hörde till Karlebys ägor då
den låg inom byns utmark (LMV C14:24; Wer th -
wein 2001). Byn kan även beläggas skriftligt ner
i medeltiden då det äldsta kända belägget är
Karllaeby från 1281 (Janzon & Rahmqvist 2002).
Med stöd av fornlämningsbilden på platsen och
arkeologiska undersökningar på bytomten finns
argument för att det sista förhistoriska gårds -
läget och det medeltida byläget bör ha varit i
princip detsamma som det på kartorna redo vi -
sade. Man har nämligen gjort förhistoriska fynd
och medeltida fynd från 1300-1400-talen samt
erhållit flera koldateringar mellan 900 och 1450
cal AD på bytomten (Brunstedt & Carlsson 1999;
Carlsson 2000; Brunstedt 2001). Vi kan nog
därför på goda grunder anta att smedjan hört till
Karleby även under sin brukningsperiod. Av -
ståndet mellan smedjan och den övriga be byg -
gelsen berodde säkerligen på att smedjan ut -
gjorde en brandrisk. Kommunikativt sett har
smedjan legat bra eftersom flera hålvägar leder
förbi platsen i riktning mot bytomten.

Men betyder hanteringen av ädelmetall att
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Fig. 3. Bit av lödpaket, troligen till bultlås. Foto förf.
—Soldering package, probably for a lock.

Fig. 2. Skärvel med droppar av silver och guld. Foto
förf. —Scorifier, a small ceramic dish for metal refine-
ment. 
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I Ornö kyrka i Södermanland finns en för Sve -
rige synnerligen ovanlig sengotisk målning som
härrör från nuvarande Spanien (fig. 1). Motivet
är en kalvariegrupp, d.v.s. den korsfäste Kristus
flankerad av Jungfru Maria och aposteln Johan -
nes. De avbildade har gyllene glorior, men även
delar av bakgrunden är i guld. De uppträder i ett
klipplandskap bevuxet med lövskog. Bakom en
klippa skymtar en borg, och den stjärnbeströdda
himlen avgränsas från guldbakgrunden av en grå
krenelerad mur. Målningen mäter 99 x 93,5 cm
exklusive ram, men dess nuvarande åttkantiga
form är sekundär liksom träramen.

I samband med en dokumentation av kyrkans
inventarier 2003 blev jag närmare bekant med
verket. Den ganska mörka målningen avvek inte

bara från de övriga inventarierna i det ljusa, väl
upplysta kyrkorummet utan framstod även som
ett unikum för svenska kyrkor. Medeltida altar -
skåp och träskulpturer av kontinental härkomst
är inte ovanligt, men sydeuropeisk sakral konst
från medeltiden är av naturliga skäl sällsynt på
våra breddgrader. I församlingen visste man
mycket lite om målningen mer än att den sades
härröra från Spanien.

Både kyrkans inventarieförteckningar och en
silverplakett på målningens ram visar att den var
en gåva från familjen Oscar Falkman 1961. Plaket -
ten bär inskriften: »ORNÖ KYRKA FRÅN FA -
MILJEN OSCAR FALKMAN 1961 SVINÅKER».
Det visade sig att denne Oscar Falkman, som hade
ett sommarställe på Ornö, köpte målningen i Mad -

Medeltida spanskt i svensk skärgårdskyrka

Karleby var en bättre bemedlad gård under me -
deltiden? På den frågan får man i dagsläget svara
»kanske». I Det medeltida Sverige kan man se
att gården under slutet av 1200-talet var i Mag-
nus Ladulås ägo. Han lät då sälja ett halvt mark-
land i Karleby till biskopen i Strängnäs. Under
1300-talet var gården i familjen Grips ägo (Jan-
zon & Rahmqvist 2002). Att gården varit bättre
bemedlad och därmed en plats för hantering av
dyrbart gods stöds således av det sociala skikt
som besatt Karleby.
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