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FORORD

Föreliggande publikation ingår i serien Nya bidrag till 
Hallands äldsta historia. I detta bidrag presenteras och dis
kuteras de lämningar efter järnhantering som påträffats på 
boplatser från äldre järnålder, vilka undersökts i samband 
med Sydgas II och Västgas I projekten.

I publikationen diskuteras dessutom definitioner av begreppet 
järnhantering, samt de metoder som kan användas för att 
fastställa huruvida denna aktivitet har förekommit på en 
boplats eller ej. Den senare diskussionen utgår från fyndom
ständigheter för blästerugn och slagg samt tekniska och 
metallurgiska undersökningar av slagg. Härigenom ges även 
tillfälle att belysa möjligheter och begränsningar vid till
ämpning av nämnda undersökningar.

Sedan 1930-talet finns ett flertal slaggvarp karterade i södra 
och mellersta Halland. Genom att utnyttja dessa kunskaper, 
ges en möjlighet att föra diskussionen om järnhantering i 
Halland utifrån ett kronologiskt och naturgeografiskt per
spektiv. Härigenom har det varit möjligt att formulera en 
modell (hypotes) för järnhanteringens utveckling i landskapet.

Inledningsvis i publikationen, ges en presentation av forsk
ningsläget rörande järnhantering och de metoder som har 
tillämpats. Detta skall ses som en yttre ram till arbetet med 
att studera lämningar efter järnhantering i Halland.

Bo Strömberg
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JÄRNHANTERING PÅ BOPLATSER I 
HALLAND UNDER ÄLDRE JÄRNÅLDER. EN 
KRONOLOGISK OCH NATURGEOGRAFISK

ANALYS

1. INLEDNING
Denna uppsats har till syfte att beskriva och diskutera läm
ningar efter järnhantering i Halland utifrån ett kronologiskt 
och naturgeografisk! perspektiv. Begreppet järnhantering 
definieras i uppsatsen som en arbetsprocess, vilken inne
fattar arbetsstegen råvaruinsamling, järnframställning (pro- 
duktionjoch förädling av järnet (manufaktur). Min utgångs
punkt är att jämframställningsplatsers topografisk-geo- 
logisk-geografiska lokalisering i landskapet och dessa plat
sers läge i förhållande till bosättningar, speglar en del av ett 
samhälles ekonomiska försörjning. Detta kan tyckas var en 
självklarhet. Men frågan har sällan diskuterats i litteraturen.

Bakgrunden till uppsatsen står att finna i de arkeologiska 
undersökningar som utförts i samband med byggandet av en 
naturgasledning genom Halland, samt det aktuella forsk
ningsläget i Sverige rörande järnhantering. Under åren 
1984-1987 genomfördes SYDGAS 11 och VÄSTGAS I pro
jekten av personal från Riksantikvarieämbetets UV-kontor i 
Kungsbacka (UV Väst). Vid de arkeologiska förundersök
ningarna längs den projekterade ledningssträckningen, 
påträffades drygt 100 lokaler med förhistoriska och medel
tida lämningar varav 38 slutundersöktes. Vid dessa slutun
dersökningar påträffades tre boplatser med spår efter järn
hantering i form av en schaktugn samt genom fynd av 
slagg i olika anläggningar. De tre aktuella boplatserna är 
SKOTTORP (fomlämning 22, Skummeslövs socken), 
STJÄRNARP (fomlämning 68, Eldsberga socken) och 
SANNAGÅRD (fomlämning 97, Vinbergs socken). 
(ARTELIUS 1987, CARLSSON 1987, STREIFFERT 1987)

Denna uppsats undersökningsområden begränsas till boplat
ser på den halländska kustslätten samt till "järnproduktions
områden" i Halland, nord-västra Skåne och västra Småland. 
Kunskapsnivån om järnhantering i Halland, har sitt ursprung 
i de arbeten som utfördes av John Nihlén och Sven Nöjd. 
Genom fältinventering i kombination med studier av histo
riskt källmaterial och ortnamn lokaliserade Nihlén under 
1930-talet, två områden med lämningar efter järnhantering i 
Halland. Dessa kallades HISHULTS- och TVÅÅKERSOM- 
RÅDET. (NIHLÉN 1939) Sven Nöjd arbetade under 1950 
och 1960-talen, med fältinventeringar och utgrävningar av 
tre jämframställningsplatser i de socknar inom HISHULTS- 
OMRÅDET, vilka är belägna i nord-västra Skåne. Dessutom 
genomförde Nöjd praktiska försök med järnframställning i 
rekonstruktioner av enkla blästerugnar. (WEDBERG 1981)

Uppsatsen är disponerad i tre delar. Den första (kapitel 2 och 
3) berör det allmäna forskningsläget rörande järnhantering i 
Sverige samt en diskussion om definitioner, material och 
metod. I den andra delen (kapitel 4 och 5) presenteras kun
skapsläget rörande järnhantering i Halland samt lämningar 
efter järnhantering på de undersökta boplatserna. I den tredje 
och sista delen (kapitel 6) tolkas resultaten och diskuteras i 
ett diakront perspektiv. De huvudsakliga målsättningarna 
med detta arbete är:

1) Att klarlägga och diskutera den aktuella forsknings
situationen i Sverige rörande järnhantering.

2) Att klarlägga de kronologiska och naturgeografiska 
omständigheterna för järnhantering i Halland.

3) Att tolka lämningarna efter järnhantering i Halland 
utifrån ett diakront perspektiv.

2. DET AKTUELLA FORSKNINGSLÄGET I 
SVERIGE RÖRANDE JÄRNHANTERING

Svensk forskning rörande järnhantering har enligt Gert 
Magnusson, under det senaste decenniet präglats av tre 
huvudlinjer: a) tekniska undersökningar, b) kronologiska 
undersökningar samt c) regionala undersökningar (MAG
NUSSON 1986:32). De aktuella frågeställningarna har ex
empelvis varit; Hur fungerade jämframställningsugnama, 
Var finns de äldsta jämframställningsplatsema inom nuvara
nde Sveriges gränser samt Var och när förekom järnhantering?

Forskningshistorik samt det aktuella kunskapsläget rörande 
järnhantering i Sverige, speglas främst i publikationsserier 
som Jemkontorets Bergshistoriska Skriftserie, Jemkontorets 
Bergshistoriska Utskott serie H samt i AMI-rapporter (från 
Arkeometallurgiska Institutet). Samtidigt är det viktigt att 
påminna om de insatser som privatforskare har gjort i form 
av fältinventeringar (som har legat till grund för de regionala 
översikterna) och praktiska försök med jämfram- 
ställning.(HOLMBERG m fl 1984, KEY 1983, KNUTS
SON 1987).
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Tekniska och metallurgiska 
undersökningar

Syftet med tekniska och metallurgiska undersökningar av 
slagg och metallföremål från jämframställningsplatser, har 
varit att belysa förhistorisk och medeltida jämframställ- 
ningsteknologi. I första hand var detta en fråga om hur den 
kemiska och metallurgiska processen fungerade i bläster- 
respektive masugnar. Genom att starta Arkeometallurgiska 
Institutet (AMI) i Håksberg, utanför Ludvika, skapade Inga 
Seming möjligheter till vidare utveckling och tillämpningar 
av metallurgiska analyser. Dessa resurser har använts i sam
band med undersökningar av följande lokaler.

KRÅKBODARNA (fomlämning 208, Leksands socken, 
Dalama), GRYSSEN (fomlämning 201, Leksands socken, 
Dalama) och SUNNANÄNG (fomlämning 34, Leksands 
socken, Dalarna), undersöktes av Inga Seming vid slutet av 
1960-talet och i början av 1970-talet. De tre jämframställ- 
ningsplatsema var samtliga strandbundna vid sjöar. I sam
band med dessa undersökningar arbetade Seming främst 
med frågor kring jämframställningsplatsemas rumsliga 
omfattning, anläggningstyper (ugnar, slaggvarp och kol- 
ningsgropar), metallurgi samt dateringar. I samband med 
undersökningarna togs långa serier med kolprov från de tre 
lokalerna. Samtliga C-14 analyser gav dateringar samlade 
till vikingatid-tidig medeltid (Fig 3). Ett antal metallurgiska 
analyser genomfördes på slagg och jämföremål, för att 
undersöka reduktionsprocessen i en blästerugn vid järnfram
ställning (SERNING 1973:36, 47, 65).

Undersökningen av jämframställningsplatsen vid VINAR- 
HYTTAN (fomlämning 76, Norrbärke socken, Dalarna), 
gav möjligheter att studera en tidig form av masugnstekno- 
logi från medeltiden och sätta denna i relation till förhisto
risk blästerugnsteknologi. Jämframställningsplatsen var 
belägen där en bäck mynnar ut i sjön Haggen i södra Dalarna 
(SERNING m fl 1982). Dateringarna från VINARHYTTAN 
sammanfaller i stort med dateringarna från jämframställ
ningsplatsen vid LAPPHYTTAN (Karbenninge socken, 
Västmanland). Vid denna lokal som låg vid en bäck i ett 
skogsområde, genomfördes en omfattande arkeologisk 
undersökning i kombination med tekniska och metallurgiska 
analyser (BJÖRKENSTAM, FORNANDER 1985, KRES
TEN 1984, MAGNUSSON 1985, MODIN m fl 1985).

För att få svär på frågor om den kemiska och metallurgiska 
processen i bläster- respektive masugn genomfördes bl a en 
kvantitativ kemisk analys och metallografisk undersökning 
på slaggprover från jämframställningsplatsema vid KRÅK
BODARNA, GRYSSEN, SUNNANÄNG (blästerugnar) 
samt VINARHYTTAN och LAPPHYTTAN (masugnar). 
Presentationer av metallurgisk teori samt analysresultat från 
slaggprover, har gjorts av HAGFELDT 1971, SERNING 
1973, SERNING m fl 1982, BOHM 1982, BJÖRKEN
STAM 1983, KRESTEN, SERNING 1983, KRESTEN 
1984, BJÖRKENSTAM, FORNANDER 1985 samt 
MODIN m fl 1985.

En anan lokal av intresse är RÖDA JORDEN (fomlämning 
69 & 70, Skinnskattebergs socken, Västmanland), där 
Viking Wedberg nyligen har avslutat en omfattande under
sökning av en jämframställningsplats från förromersk järn
ålder. Arbetets målsättning var att fastställa den tekniska 
kunskapsnivån genom att kombinera metallurgiska studier 
av slagg från själva jämframställningsplatsen med studier av 
det omgivande landskapets naturresurser. I en senare uppsats 
presenterades resultaten av ett par fullskaleexperiment med 
en rekonstruktion av en blästemgn (WEDBERG 1984, 
1987).

Järnhanteringens kronologi och 
geografiska utbredning

Tolkningen av järnhanteringens kronologi och geografiska 
utbredning inom nuvarande Sveriges gränser, bygger på 
resultat från utgrävningar av enstaka lokaler samt regionala 
undersökningar. Inom ramarna för den forskningslinje som 
Magnusson kallar kronologiska studier har Inga Seming 
arbetat med att sammanställa de äldsta C-14 dateringarna 
från lokaler med lämningar efter järnframställning. Res
ultaten har författaren därefter fört in i ett diffusionistiskt 
resonemang, om när och på vilka vägar kunskapen om järn
hantering spreds till Skandinavien (SERNING 1984).

De aktuella lokalerna som Seming hänvisar till är HÄLLB Y 
(Uppland), LINGA (Södermanland), FINNBÄCKEN och 
SMEDSBÄCKEN (Närke), RÖDA JORDEN (Väst
manland), TALLBODA (Östergötland), HALLFREDE och 
STÅNGA ANNEX (Gotland), HÄSSELBY BORG (Öland) 
och ESSUNGA (Västergötland). Ett par av lokalerna disku
teras längre fram i detta kapitel.

Seming anser att Skåne-Halland, Gotland och Mälardalen 
utgör tre introduktionsområden för jäm, under yngsta brons
ålder och förromersk järnålder (Fig 1). Denna har sannolikt i 
ett första skede utgjorts av importföremål av exempelvis 
Hallstatt-svärd. Jämframställningsplatser och fynd av jäm
föremål, representerar ett mer etablerat stadium (SERNING 
1984:54-55).

I en artikel presenterar Eva Hjärtner-Holdar åtta lokaler med 
spår efter järnhantering. Dessa är HÄLLBY, TIBBLE, 
STORVRETA i Uppland, LINGA, SILLE, JÄDER i 
Södermanland samt TALLBODA och BOSGÅRD i 
Östergötland. Indikationer på järnhantering utgjordes av 
ugnar samt fynd av slagg i skärvstenshögar. Vid lokalerna 
HÄLLBY och STORVRETA i Uppland, hämtade Hjärtner- 
Holdar kolprover från samma nivåer där fynd av slagg hade 
påträffats i skärvstenshögama. De stratigrafiskt lägst beläg
na kolproven gav kalibrerade C-14 intervall, vilka föll inom 
perioden yngsta bronsålder (Fig 3). Förutom fynd av slagg 
tillsammans med kol i skärvstenshögama, påträffades 
deglar, bränd lera, rester av ugnsväggar, jämmejslar, jämte
nar, en bronsten, keramik, eldslagningsflintor samt stora 
mängder kvarts (HJÄRTNER-HOLDAR 1987:115-124).
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Fig 1. Karta över södra Sverige med lokaler markerade, vilka nämnts av 
Inga Serning: "Järnframställningsplatser från yngre bronsålder och förro
mersk järnålder, järnfynd från bronsåldern samt Hallstatt-svärd. A. 
Järnframställningsplatser. 1. Hällby, Litslena sn, Uppland. 2. Linga, 
Overjärna sn, Södermanland. 3. Röda Jorden, Skinnskattebergs sn, 
Västmanland. 4. Smedsgården, Hardemo sn, Närke. 5. Finnbäcken, 
Hardemo sn, Närke. 6. Tallboda, Rystads sn, Östergötland. 7. Hallfrede, 
Follingbo sn, Gotland. 8. Stånga, Stånga sn, Gotland. 10. Helgesgården, 
Essunga sn, Västergötland. 12. Hässleby borg, Köpinge sn, Öland. B. 
Järnframställningsplatser, osäkert daterade. 9. Ryd, Skövde stad, 
Västergötland. 14. Josvedsviken, Rödöns sn, Jämtland. C. Smides- eller 
järnframställningsplatser. 11. Storvreta, Gamla Uppsala sn, Uppland. 13. 
Istaby, Mjällby sn, Blekinge. D. Järnfynd från bronsåldern. E. Hallstatt- 
svärd. Efter Stjernquist 1961. Ett svärd med okänd fyndort, Skåne och en 
doppsko från Öland är icke inlagda” (SERNING 1984:52-53).

Regionala undersökningar har utförts i samband med 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, genom 
länsmuseer och på privata initiativ. (HYENSTRAND 1974 
a, KLANG 1982, MAGNUSSON, MILLBERG 1981 & 
1983, MAGNUSSON 1986, ENGLUND 1987, KEY 1983, 
HOLMBERG m fl 1984, KNUTSSON 1987). De centrala 
frågeställningarna gällde, a) Var och när producerades jäm i 
de aktuella landskapen ?, b) Hur var jämframställningsplat- 
sema rumsligt organiserade ? samt c) Vilka ugnstyper 
användes vid processen?

Den metod som tillämpades vid regionala undersökningar, 
karaktäriserades av att ett fåtal eller enstaka kolprov togs ur 
slaggvarp vid järnframställningsplatser över en större region. 
Arbetssättet utvecklades i Dalarna av Åke Hyenstrand. 
Författaren samlade in en serie på 32 kolprover ur slaggvarp, 
från i stort sett lika många strandbundna lokaler. De kalibre
rade C-14 intervallen föll inom perioden yngre järnålder 
med tyngdpunkten i vikingatid. (Fig 3) (HYENSTRAND 
1974 a: 184-194) Hyenstrand formulerade därefter en hypo
tes, om att järnproduktionen i Dalarna var en av förutsätt
ningarna för expansionen i Mälardalen under nämnda tids
period (HYENSTRAND 1974 b).

Gert Magnusson genomförde i början av 1970-talet ett stort 
antal undersökningar av järnframställningsplatser i landska
pen Jämtland och Härjedalen. Det arkeologiska arbetet 
bestod såväl av utgrävningar av hela jämframställnings- 
platser som provtagningar ur slaggvarp. Magnusson riktade 
sina undersökningar mot strandbundna respektive skogs- 
bundna lokaler. Två tidsperioder utkristalliserades. 31 styck
en kalibrerade C-14 intervall från de strandbundna jämfram- 
ställningsplatsema föll inom perioden 0-600 e Kr. 
Ytterligare sju dateringar från samma typ av lokaler föll 
inom perioden 600-1000 e Kr. Den andra tidsperioden repre
senteras av 36 stycken kalibrerade C-14 intervall från de 
skogsbundna jämframställningsplatsema, vilka föll inom 
perioden 1200-1550 e Kr (Fig 3) (MAGNUSSON 1986:143- 
146).

I slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet, undersökte 
Gert Magnusson och Per Olof Millberg ett stort antal skogs
bundna järnframställningsplatser i olika delar av Skaraborgs 
län i Västergötland. Arbetet drevs inom ramen för projektet 
"PRIMITIV JÄRNHANTERING I SKARABORGS LÄN". 
Kalibrerade C-14 intervall från kolprover vilka hämtats 
från de aktuella jämframställningsplatsema, föll i huvud
sak inom perioden vikingatid-tidig medeltid (Fig 3) 
(MAGNUSSON, MILLBERG 1981, MAGNUSSON, 
MILLBERG 1983, MAGNUSSON 1986:194-202). Ett stort 
antal av dessa lokaler hade påträffats av Mac och Elisabeth 
Key under 1960 och 1970-talen (KEY 1983).

I södra Västergötland, i Kinds härad, har ett flertal jämfram- 
ställningsplatser påträffats i området kring Tranemo. 
Fältinventeringama gjordes i början av 1980-talet, av ortens 
hembygdsförening. Under 1987 genomfördes en undersök
ning av en jämframställningsplats (HOLMBERG m fl 1984, 
KNUTSSON 1987, ENGLUND 1987).
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Ett exempel på där resultaten från en regional undersökning 
om järnhantering har sammanförts med uppgifter om bebyg
gelselämningar, är hämtat från östra Småland. Lennart 
Klang hämtade drygt 25 kolprover ur slaggvarp belägna i 
skogsområden, i vad som brukar kallas utmarkslägen. Fyra 
C-14 analyser av kolprover från slaggvarp i nordöstra 
Småland, daterades till perioden förromersk-romersk järnål
der. Analyser av 20 stycken kolprover från övriga delar av 
östra Smålands skogsområden, gav dateringar till medeltid 
med tyngdpunkten under 1300-talet (Fig 3). Lennart Klang 
vidgade diskussionen till att omfatta jämframställningsplat- 
sers eventuella anknytning till en bebyggelse. Kolprover 
från odlingsrösen och fossila åkermarker, gav en bild av att 
en nyodling ägde rum i olika skogsområden i samband med 
en medeltida kolonisation. Järnhanteringen i östra Småland 
växte fram då stora delar av den medeltida bebyggelsen låg 
fast i en ny struktur (KLANG 1982).

En målsättning som Gert Magnusson hade med sin avhand
ling, var att fastställa kronologiska horisonter för järnhante
ring. Den geografiska utbredningen av dateringar från jäm- 
framställningsplatser inom landskapen Dalarna, Jämtland, 
Småland och Västergötland, utgör basen för resonemanget. 
Med utgångspunkt från dateringarna har sex olika jämhori- 
sonter fastställts. Dessa sammanfaller dels med de klassiska 
kronologiska perioderna och dels med topparna på antalet C- 
14 dateringar av slaggvarp i landskapen Jämtland, Dalarna, 
Västergötland och Småland (MAGNUSSON 1986). De i 
diagrammet (Fig 2) presenterade C-14 dateringarna speglar 
främst forskningsläget och fornminnesinventeringens insat
ser i olika landskap.

Järnframställning, kronologi och 
lokalisering

En översikt av järnhanteringens kronologi och geografiska 
utbredning visar att jämframställningsplatser har påträffats i 
olika miljöer. Jag vill ytterligare belysa detta genom följande 
exempel.

Järnhantering på boplatser bygger sannolikt på en tradition 
av bronsgjutning. En lokal där den senare verksamheten 
fanns representerad var HALLUND A (fomlämning 13, 
Botkyrka socken, Södermanland). I en huslämning påträffa
des schaktugnar samt deglar, gjutformar och bronser. 
Lämningen tolkades som ett verkstadshus. Kolprover från 
ugnarna C-14 daterades till perioderna yngsta bronsålder 
och förromersk järnålder (Fig 3) (JAANUSSON, VAHLNE 
1975). Järnframställning på boplatser och i anslutning till 
bebyggelse, exemplifieras av lokaler som STÅNGA 
ANNEX (Stånga socken, Gotland) och HALLFREDE 
(Follingbo socken, Gotland) samt av HÄSSELBY BORG 
(Köping socken, Öland). Vid en första lokalen påträffade 
Dan Carlsson två schaktugnar vilka daterades till perioderna 
förromersk och tidig romersk järnålder. Stratigrafisk! över 
dessa fanns lämningar av husgrunder från sen romersk järn
ålder och folkvandringstid (CARLSSON 1976, CARLS
SON 1979:71-83, 160). I samband med undersökning av en 
husgrund vid HALLFREDE påträffades rester av en schakt
ugn med underliggande slaggrop. Kolprover från anlägg
ningen gav vid en C-14 analys, två mycket olika kalibrerade 
intervall som BC 611-275 respektive 5-311 AD (SERNING 
1979:173-176). En liknande fyndomständighet utgörs för 
ugnen vid HÄSSLEBY BORG på Öland. Kolprov från 
denna C-14 daterades till perioden förromersk järnålder. 
Samtidigt daterades kulturlager inom borgen genom fynd av 
keramik till äldre romersk järnålder (Fig 3) (EDGREN 
1978).

Två jämframställningsplatser med kronologiskt och rums
ligt samband med gravar, har konstaterats vid RYD (fom
lämning 4 & 5, Ryds socken, Västergötland) samt vid 
FORENTORPA ÄNGAR (fomlämning 61, Ugglums socken, 
Västergötland). Fomlämningama vid RYD undersöktes 
sommaren 1968. Utgrävningarna berörde ett röse, en hög, 
två odlingsrösen samt flera lämningar efter järnhantering. 
De senare påträffades på ett avbanat fält, och bestod av 227 
gropar med jämslagg, ca 150 gropar med kol och skörbränd 
sten samt elva hyddbottnar och en flatmarksgrav. Kolprover 
från jämframställningsplatsema gav vid C-14 analys tre

ANTAL
Gy, DATERINGAR

: I i

SMÅLAND
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Fig 2. "C-14 dateringar från olika delar av Sverige" (MAGNUSSON 1986:226). Speglar diagrammet järnhanteringens 
utveckling eller fornminnesinventeringens insatser i olika landskap, (förf anm).
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Fig 3. Grafisk sammanställning över C-14 daterinffi \Wiibrerade intervall), vilka härrör ftän lokaler med spår efter järnhdnfpring under äldre järnålder, 2000At> 

yngre järnålder och medeltid. Fyllda, svarta markeringar representerar dateringar av kolprov som hämtats ur slaggvarp och! eller ugnar på de olika lokalerna.
Ofyllda, ljusa markeringar representerar dateringar av kolprov som hämtats ur andra typer av anläggningar på lokalerna. Numreringar i diagrammet hänsyf- 
tar till C-14 dateringar i Bil 2, Tabell Vl-XXIII.

spridda kalibrerade intervall på BC 317-93, 608-832 AD 
samt 701-1007 AD (SÄRLVIK 1975 a & 1975 b). Vid 
FORENTORPA ÄNGAR undersökte Agne Furingsten en 
jämframställningsplats med ett flertal schaktugnar. 
Kolprover från anläggningarna daterade fomlämningen till 
romersk järnålder. Lokalen var belägen i ett område med 
stensättningar och domarringar, vilka dateras till romersk 
järnålder (Fig 3) (FURINGSTEN 1979, FURINGSTEN 
1980).

De ovan refererade jämframställningsplatsema från äldre 
järnålder har varit belägna på boplatser eller i områden med 
andra typer av registrerade fomlämningar från samma tids
period. Ett undantag från detta utgörs av den tidigare nämnda 
jämframställningsplatsen från förromersk järnålder vid 
RÖDA JORDEN (fomlämning 69 & 70, Skinnskattebergs 
socken, Västmanland). Lokalen ligger i ett fem km2 stort 
skogs och myrområde med stora tillgångar på rödjord (Fig 
3) (WEDBERG 1984:155-162). Andra mer renodlade jäm- 
framställningsplatser var belägna vid lokalerna FINN- 
BÄCKEN (Hardemo socken, Närke) och SMEDSBÄCKEN 
(Hardemo socken, Närke). Dessa undersöktes 1969 respektive 
1984 av Per Hansson. Lämningarna vid den första lokalen 
utgjordes bl a av fyra stycken ugnar. Fyndomständighetema 
vid SMEDSBÄCKEN var sämre, då jordbruksarbete hade 
förstört och spridit ut resterna av ugnarna. Materialet som 
samlades ihop ur ploglagret, bestod av slagg och ugnsfrag- 
ment. Lokalen var belägen invid en idag utdikad myrmark. 
C-14 analyser av kolprov, visar att järnframställning pågick 
vid de båda lokalerna under förromersk järnålder (Fig 3) 
(HANSSON 1985).

De lokaler som representerar järnframställning under perio
derna yngre järnålder och tidig medeltid, har påträffats 
genom fältinventeringar. Lämningar vid de olika lokalerna

utgörs främst av slaggvarp, vilka är belägna vid sjöar, myrar 
och vattendrag i skogsmarker. I samband med utgrävningar 
av dessa lokaler, har anläggningar som slaggvarp, rostnings- 
härdar och ugnar påträffats på en yta av 10x10 m till 30x30 
m. Dessa lokaler är relativt små till ytan i jämförelse med 
den omfattande jämframställningsplatsen vid RYD från 
romersk järnålder. I diagrammet ovan presenteras en gene
raliserande sammanställning av kalibrerade C-14 intervall 
från de i detta kapitel presenterade lokalerna (Fig 3). Det 
skall här påpekas att kolproven som C-14 daterats härrör 
från många olika fyndsammanhang och har samlats in under 
varierande omständigheter.

Jämframställningsplatsers karaktär samt dess topografisk- 
geologisk-geografiska lokalisering i landskapet, är av en 
mycket komplex natur. En slutsats som kan dras på grundval 
av dessa uppgifter, är att jämframställningsplatser belägna 
på eller vid boplatser härrör från förromersk och äldre 
romersk järnålder. Under yngre romersk järnålder och folk- 
vandringstid är järnframställningen knuten till bebyggelsen, 
men verksamheten bedrivs på speciella platser i en relativt 
stor skala. Under yngre järnålder och tidig medeltid är jäm
framställningsplatsema lokaliserade till råvarutillgångar vid 
sjöar och myrar i skogsområden.

Frågan är nu om denna tendens är representativ eller om det 
är ett schimärt resultat, beroende på hur undersökningar har 
bedrivits. Undersökningarna har riktats mot vissa objekt i 
vissa syften. Hyenstrand undersökte strandbundna slagg
varp i Dalarna för att testa och underbygga en hypotes om 
järnproduktionens betydelse för Mälardalen. Magnusson 
ville kartlägga och datera slaggvarp i Jämtland. Seming och 
Hjärtner-Holdar sökte de äldsta dateringarna för järnfram
ställning för sina diffusionistiska resonemang.
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Fig 4. Karta över Sverige med lokaler och regioner markerade, vilka har refererats i texten.
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3. JÄRNHANTERING - DEFINITIONER, MATERIAL 
OCH METOD

Järnhantering kan ses som en arbetsprocess, vilken efter
lämnat spår i form av arkeologiskt källmaterial. Men järn
hantering kan även ses som en metallurgisk process.

I detta kapitel skall begreppet järnhantering definieras, tek
niska metoder för bearbetning av slagg beskrivas samt en 
utgångspunkt för tolkning av lämningar i landskapet efter 
järnhantering presenteras.

Definitioner av järnhantering

I en artikel diskuterar Gunborg O. Janzon spår efter tidig 
kopparhantering och bronsgjutning inom nuvarande Sve
riges gränser. Janzon har definierat tre arbetssteg inom den 
tidiga metallurgin, som är möjlig att spåra i ett arkeologiskt 
källmaterial. Dessa är a) prospektering och gruvbrytning av 
icke järnmalmer, b) metallproduktion samt c) manufaktur 
(JANZON 1988). Arbetsprocessen inom järnhantering 
består i princip av tre stycken likartade steg. Dessa kommer i 
fortsättningen att benämnas råvaruinsamling, järnframställ
ning (produktion) och förädling av järnet (manufaktur).

I sin avhandling definierar Gert Magnusson järnhantering 
som en arbetsprocess, anpassad efter råvarornas egenskaper 
och fyndomständigheter. Genom att utföra olika arbetsmo
ment bildas olika typer av anläggningar. Processen beskrivs 
schematiskt i tabell 2, bilaga 4. Magnusson menar att samt
liga anläggningar eller spår av dessa måste finnas på eller 
vid varje jämframställningsplats. Saknas någon anläggning 
måste arkeologen förklara detta (MAGNUSSON 1986:240). 
Magnusson bygger sitt schema dels på sina arkeologiska 
undersökningar av jämframställningsplatser i Jämtlands län, 
och dels på arkivaliskt material som speglar järnhanteringen 
i bondesamhället under 1700-talet.

En omfattande genomgång av ett arkivaliskt material har 
gjorts av bl a Täpp John Erik Pettersson (1982). Författaren 
redogör i detalj för arbetet bland bönderna i socknarna under 
1700 och 1800-talet. Han beskriver där hur arbetet med att 
lokalisera och samla in myrmalm, hur denna rostades för att 
därefter genom "blåsning" i blästerugn framställa järn. I två 
uppsatser i samma publikation redogör Niss Hjalmar 
Matsson, för smedjorna, dess redskap och arbetet med dessa.

Råvaran till järnet består av limonitmalmer, vilka bildas i 
fuktiga och översilade marker som myrar eller på botten av 
sjöar. Myrmalm söktes med hjälp av "örkespjut" och hämta
des upp med spadar under sen vår och tidig sommar, då myr
arna var relativt torra. Samma förutsättningar gällde sanno
likt för insamling av rödjord i markerna. Sjömalm samlades 
däremot in under vintem. Råvaran hämtades upp från sjö
bottnarna genom hål i isen, med hjälp av redskap som drag
stång, dragraka, sailing, kastraka och redsel. Röstning av 
råvarorna skedde i samband med "blåsningen" i bläster- 
ugnar. Efter att malmen reducerats till jäm, rensades denna 
från slagg genom att "jämluppen" hamrades på en fälisten. 
Detta steg i arbetsprocessen genomfördes under senhösten 
efter att skörden hade bärgats. Förädling av jämet genom 
smide utfördes under vinterhalvåret (NAUMANN 1922:1,

163-165, MATSSON 1982 a & 1982 b, PETTERSSON 
1982 a & 1982 b, MAGNUSSON 1986:283). Det som ovan 
har beskrivits bygger på arkivaliska uppgifter om järnhante
ring i 1700 och 1800-talets bondesamhälle i Bergslagen.

Utifrån dessa uppgifter har jag i tabell 3 i bilaga 4 komplette
rat med ytterligare ett par tekniska arbetsmoment samt 
anläggningar och redskap, vilka kan påträffas i arkeologiskt 
material.

I samband med arkeologiska fältarbeten definieras järnhan
tering utifrån de lämningar som påträffas. Den anläggning 
som står i centrum är blästerugnen och den kemisk-metallur- 
giska process som pågick i denna. Blästerugnen har som 
anläggningstyp varit föremål för olika klassifikations
system, vilka främst har formulerats av Irmelin Martens och 
Inga Seming. Systemen utgår från tre huvudtyper av ugnar, 
där beteckningar för olika konstruktionsdetaljer och drifttek
niska element adderas. De tre huvudtyperna enligt Martens 
utgörs av I) GROPUGN, II) SCHAKTUGN och III) 
KUPOLUGN (MARTENS 1978:36). Motsvarande indel
ning för Seming är I) LÅG SCHAKTUGN, II) SCHAKT
UGN samt III) KUPOLUGN. (SERNING 1979 a:68-69).

De olika typindelningama har som främsta syfte att beskriva 
anläggningarna. Detta kan tolkas som att de olika ugnstypema 
representerar olika stadier i en kronologisk utveckling. En 
annan tanke är dock att blästerugnamas konstmktion anpas
sades till lokala förutsättningar som arbetsorganisation, 
processtekniskt kunnande i samhället samt råvarornas 
förekomst och egenskaper. Detta är en fråga för vidare 
forskning.

En naturvetenskaplig definition av järnhantering koncentre
ras till själva jämframställningsprocessen i blästerugnen. 
Språket för denna definition består av formler för kemiska 
reaktioner vid olika temperaturer. Kunskaper som är nöd
vändiga vid bedömningar av tekniska och metallurgiska ana
lyser av exempelvis slagg (se tabell 4, bilaga 4). Principen 
vid järnframställning är att jäm (Fe) reduceras ur limonit- 
malm (Fe2 03) eller rödjord i blästemgnar. Malm består av 
järnoxid samt andra mineral, vilka kallas gångarter. 
Reduktion av järnoxid (FeO) till metalliskt jäm sker med 
hjälp av träkol (C). Järnets smältpunkt ligger på 1535 °C. 
Men reduktionsprocessen sker vid en lägre temperatur. 
Därvid smälter slaggen som består av gångarter och järnoxid 
som inte reducerats, vid en temperatur på mellan 1150-1250 
°C. Slaggen rinner därmed ner i ugnens nedre del och det 
metalliska jämet (i form av en jämlupp) i ugnens övre del 
dras ur anläggningen med hjälp av en blästtång. Därefter 
hamras slagg bort från jämluppen på en fälisten. Jäm som 
framställs i blästemgnar är direkt smidbara.

Järnframställning i blästemgnar försiggick som en diskonti
nuerlig process. Dvs en "blåsning" per omgång. Slagg från 
denna jämframställningsprocess innehåller mellan 45-60% 
järnoxid (FeO). Om en fosforrik malm användes vid proces
sen, återfinns ca 90% av den ursprungliga fosforn i slaggen 
(MORTON, WINGROVE 1969a:55-57). "Stückofen", är en 
variant av en blästerugn, om än mycket stor sådan. Slagg 
från denna process innehåller i allmänhet 25-30% järnoxid 
(FeO) (BJÖRKENSTAM 1983:26).
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Den kemiska reaktionen vid järnframställning i masugn, är i 
princip densamma som för processen i blästerugnar. 
Skillnaden ligger i att masugnen arbetar vid en betydligt 
högre temperatur (drygt 1500 °C) och drivs genom en konti
nuerlig process. Såväl järnet som slaggen tappas ur anlägg
ningen i smält form till "tackor". Järnutvinningen ur råvaran 
är i allmänhet effektiv, då jämoxidhalten (FeO) i slaggen 
uppgår till 10-20%. Det producerade tackjärnet går ej att 
smida, utan att detta har genomgått en färskningsprocess. 
Används fosforrik malm, avskiljs denna inte från tackjärnet. 
Halten fosforoxid (P2 05) i slaggen är då relativt hög (BJÖR
KENSTAM 1983:23-25; MORTON, WINGROVE 1969 
a:55-57). De första beläggen för denna ungstyp har daterats 
till medeltid vid lokalerna LAPPHYTTAN och VINAR- 
HYTTAN, vilka tidigare har refererats.

Tekniska metoder för bearbetning 
av slagger

Analyser av slagg informerar enligt Seming om råvaror, 
produktionsvolym samt metallurgisk kunskapsnivå (SER- 
NING 1987:131). De metallurgiska undersökningar som 
genomförts på slagg från de aktuella lokalerna i Halland är 
kvantitativ kemisk analys och metallografisk undersökning. 
En kvantitativ kemisk analys ger besked om den mineral
sammansättning som finns i slaggprovet och vilka propor
tionerna är. Analysen ger dock bara en genomsnittlig sam
mansättning. Men uppgifterna bildar även underlag för 
smältpunktsbestämning av slaggprovet. De viktigaste 
beståndsdelarna i jämslagg består av järnoxid (FeO), kisel- 
oxid (Si 02 ), anortit (CaO, Al2 03, Si 02), manganoxid 
(MnO) samt fosforoxid (P2 05). Slaggemas smältpunkt, eller 
snarare den temperatur som slaggen har stelnat vid, bestäms 
i ett temärt diagram enligt en metod som utarbetats av 
Morton och Wingrove (1969 b:1559-1560; 1972). De pro
centuella kvantiteterna av ämnena järnoxid (FeO), kiseloxid 
(Si 02) samt anortit (CaO, Al2 03, Si 02), avläses i diagram
met och smältpunkten kan bestämmas.

Det skall samtidigt påpekas att slagg från kopparframställ
ning, kan innehålla stora mängder järnoxid (FeO), men även 
vissa delar kopparoxid (CuO), zinkoxid (ZnO) och blyoxid 
(PbO). Denna slagg kan i vissa fall förväxlas med jämslagg. 
Slagg från bronsgjutning har en kemisk sammansättning 
med inslag av ädelmetaller (SERNING 1987:14). En kom
pletterande bearbetning av slagg utgörs av en metallografisk 
undersökning med mikrofoto till en förstoring av 40-1200 
ggr. Denna ger information om mikrostmkturen. Fasema i 
metallmatrix och slagger kan bestämmas, värmebehandling 
kan anges och kolets fördelning anges (SERNING 
1987:132).

Järnframställningsplatsers 
lokalisering i landskapet

Åke Hyenstrand har formulerat en modell för bearbetning av 
frågor om järnhantering och samhälle. Författaren har delat 
in utvecklingen i fem faser; initialfas, exploateringsfas, 
förindustriell fas 1, förindustriell fas 2, husbehovsfas. 
Begreppen har tillämpats i syfte att skissera en utveckling i 
Mälardalen, Dalarna och Gästrikland under järnålder och 
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tidig medeltid (HYENSTRAND 1984:89-98). I en artikel 
diskuterar Agne Furingsten olika modeller för lokalisering 
av jämframställningsplatser. Faktorer som styr denna lokali
sering är enligt författaren; skog, malm, ägande av mark, 
boplats, kommunikationer och regionalt centrum. Furing
sten beskriver vidare hypotetiskt hur en jämframställnings- 
plats kan utvecklas till en boplats och hur denna i sin tur kan 
utvecklas till ett regionalt centra med järnframställning. 
Författaren menar att järnframställning av typ husbehovs
produktion för gårdsenheter, pågick i Västsverige under 
äldre järnålder. Under yngre järnålder utvecklades järnpro
duktionen för byenheter. Detta ledde fram till en överskotts- 
produktion vid ett fåtal större jämframställningsplatser 
under medeltiden. Samtidigt kan en mindre husbehovspro
duktion ha pågått parallellt (FURINGSTEN 1984:140-142).

Enligt min mening var lokaliseringen av jämframställnings
platser i landskapet beroende av tre huvudfaktorer. Dessa 
var a) boplatsernas läge i landskapet, b) tillgång på råvaror 
(myr- och sjömalm samt rödjord) i landskapet samt c) ener
gitillgångar (bränsle och vattenkraft) i landskapet. Dessutom 
tillkommer en fjärde faktor. Nämnligen samhällets behov av 
jäm som avgjorde produktionens kvantitet. Dessa faktorer 
antas ha haft en avgörande betydelse för hur arbetsprocessen 
järnhantering organiserades i samhället, samt var de olika 
arbetsstegen - råvaruinsamling, järnframställning (produk
tion) och förädling (manufaktur) - lokaliserades i naturland
skapet i förhållande till den dåvarande bebyggelsen 
(STRÖMBERG under tryckning).

Hypotetiskt bör följande tre varianter för lokalisering för 
järnframställning ha förekommit:

BOPLATSLOKALISERAD JÄRNFRAMSTÄLLNING: 
Järnframställningen har varit lokaliserad till boplatsen. 
Råvaror och bränsle har transporterats till gården/byn, där 
produktionen pågått. De framställda kvantiteterna jäm, var 
relativt små. Ugnarna har utgjorts av blästerugnar.

RÅVARULOKALISERAD JÄRNFRAMSTÄLLNING: 
Järnframställningen har varit lokaliserad till sjöstränder, till 
kanten av myrar samt till områden med rödjord. Skog till 
bränsle har funnits i jämframställningsplatsemas omedelbara 
närhet. De framställda kvantiteterna jäm, har varit relativt 
stora. Ugnarna har utgjorts av blästerugnar.

ENERGILOKALISERAD JÄRNFRAMSTÄLLNING: 
Järnframställningen har varit lokaliserad till vattendrag, där 
vattenhjul har utnyttjats till att driva blästrar till ugnarna. 
Råvaror och bränsle har funnits i jämframställningsplatsens 
närhet. De framställda kvantiteterna jäm har varit relativt 
stora, möjligen överskottsproduktion. Blasten till ugnarna 
har drivits med hjälp av vattenkraft, vilket är en fömtsättning 
för drift av masugnar.

Jag har här valt att bortse från de kronologiska samman
hangen. Dessa kommer att diskuteras längre fram i denna 
uppsats. Men förekomsten och användandet av blästerugnar 
kan beläggas från förromersk järnålder fram till 1800-talet.



Under medeltiden infördes en ny ugnsteknologi till Sverige i 
form av masugnar. De äldsta spåren av dessa har arkeolo
giskt dokumenterats i Bergslagen. Vid LAPPHYTTAN 
pågick järnframställning i masugn från 1200-talet fram till 
1400-talet (MAGNUSSON 1985:48). Motsvarande aktivitet 
vid VINARHYTTAN, är daterad till mellan 1300-talet och 
1500-talet (SERNING m fl 1982:29). Dateringar av kolpro
ver från en masugn i KÅPERYD i Tabergsområdet i västra 
Småland, representerar en verksamhet som bedrevs under 
senare delen av 1400-talet och under 1500-talet (THÅLIN- 
BERGMAN 1979, MAGNUSSON 1986:187-190).

Den faktor som antas ha varit avgörande för en energilokali- 
serad jämframställningsplats är vattenkraften, vilken ofta 
sätts i samband med masugnar. Dessa arbetade enligt princi
pen med kontinuerlig drift, och krävde därför ständig drift av 
blåsbälgar. Men även de tekniskt sett enklare blästerugnama, 
har påträffats i anslutning till bäckar och forsar. En möjlighet 
att klarlägga den energilokaliserande faktorn, är genom en 
kvantitativ kemisk analys. Jämslagg från blästerugnar inne
håller 45-60% järnoxid (FeO). Motsvarande värde för järn
oxid (FeO) i jämslagg från masugnar, ligger på 10-20%
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Fig 5. Grafisk illustration för sambandet mellan, boplats-, råvaru- och 
energilokaliserad järnframställning, kronologi samt kvarvarande procen
tuell mängd av järnoxid (FeO) i slagg från blästerugn respektive masugn.

4. KUNSKAPSLÄGET RÖRANDE JÄRNHANTERING 
I HALLAND OCH ANGRÄNSANDE OMRÅDEN

Syftet med detta kapitel är att ge en bild av kunskapsläget 
rörande järnhantering i Halland och angränsande områden, 
före undersökningarna inom ramarna för SYDGAS II och 
VÄSTGAS I - projekten. Dessa arkeologiska utgrävningar 
påbörjades hösten 1985. Kunskapsnivån rörande järnhante
ring vid denna tidpunkt, byggde på de arbeten och faltinven- 
teringar som John Nihlén och Sven Nöjd genomförde under 
1930-talet respektive 1950 och 1960-talen. Då lämningarna 
efter järnhantering i detta sammanhang skall ses ur ett 
makroperspektiv, kommer inledningsvis det halländska 
naturlandskapets nuvarande karaktär och den allmänna fom- 
lämningsbilden att presenteras på samma sätt.

Landskapsbeskrivning

Det halländska landskapet utgörs idag av i huvudsak av tre 
naturgeografiska regioner.

Den halländska kustslätten sträcker sig från Hallandsås i 
söder, till terrängen runt Viskans utlopp i Kattegatt i norr. 
Slättlandskapet är mellan fem till tio km brett och utgörs 
idag av flacka fullåkersbygder. Området är svagt kuperat 
och når ca 30-35 m ö h. Jordartema utgörs främst av lerjor
dar med sandlinser av varierande storlekar. Ställvis avbryts 
slätten i Hallands mellersta del av skogsklädda bergs- och 
moränåsar, vilka når 100-150 m ö h. Kuststräckan är flack 
och består till stor del av sandstränder. Skärgård saknas helt. 
Ett flertal åar och mindre vattendrag rinner genom kustslät
ten i västlig riktning och mynnar ut i Kattegatt. De mindre 
vattendragen rinner till ur sjöar och myrar i de kuperade 
skogsmarkerna omedelbart öster om kustslätten. De större 
åama Lagan, Nissan, Ätran och Viskan har sina källor djupt 
inne i det Sydsvenska Höglandets omfattande vattensystem 
av sjöar och myrar.

Landskapet i östra Halland och västra Småland, domineras 
av den urbergsplatå av gnejs och granit som utgör Syd
svenska Höglandet. Denna är ställvis täckt av moränavlag- 
ringar. Topografin är kraftigt kuperad och når höjder av 
200-300 m ö h. I det till största delen barrskogsbeväxta land
skapet, finns ett som tidigare nämnt, omfattande vattensys
tem av sjöar, myrar och vattendrag. Bland de större sjöarna 
kan Bolmen och Unnen nämnas. Mellan kustslättens fullå- 
kersbygd och det skogsklädda kuperade inlandet, finns en 
smal övergångszon. På en sträcka av ca två km, höjs markto
pografin från 30-35 m ö h till höjder av 100-150 m ö h. Detta 
smala område präglas av ett småskuret landskap, med min
dre odlingsytor mellan skogsklädda bergs- och moränhöjder. 
Den tredje landskapstypen, belägen i norra Halland, präglas 
av skogsklädda berg med sprickdalar främst i nord-sydlig 
riktning. Berghöjdema når 100-150 m ö h. I dalgångarna 
finns ler- och sandjordar, vilka idag är uppodlade.
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Förhistorisk och medeltida bebyggelse 
i Halland

En allmän och översiktlig bild av den förhistoriska bebyg
gelsens utbredning i Halland och västra Småland har tidigare 
presenterats av Åke Hyenstrand (1984). Uppgifterna har 
inhämtats i samband med Riksantikvarieämbetets fornmin
nesinventering. Hyenstrand konstaterar att jämåldersbygder 
finns på den halländska kustslätten och kring sjösystemen i 
västra Småland. De fomlämningstomma området med 
skogs- och mossmarker tolkar författaren som medeltida 
kolonisationsområden (HYENSTRAND 1984:30-34). I en 
artikel ger Lars Redin stöd för tanken om en medeltida kolo
nisation av skogsmarkerna i östra Halland (REDIN 1986).

De första fältinventeringama i Halland gjordes under 1910- 
talet under ledning av Georg Sarauw och Johan Alin (1923). 
Den s k "Göteborgsinventeringen". En senare översikt av 
landskapets förhistoria representeras av Elof Lindälvs arbete 
i norra Halland (LINDÄLV 1967).

I fig 16 visas en sammanställning av registrerade lokaler 
med fasta fomlämningar, som påträffades i samband med 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering av Halland 
1965-1967. Fomlämningama består nästan uteslutande av 
gravanläggningar, vilka har påträffats i sprickdalslandskapet 
i norra Halland, runt sjön Lygnen i norr samt på kustslätten 
och övergångszonen mot inlandet. De gravar som represen
terar yngsta bronsålder och järnålder är högar, stensättning- 
ar, resta stenar, domarringar, treuddar, skeppssättningar och 
gravfält, vilka ligger på höjder och åsar av sand- och grusav- 
lagringar (EINERSTAM 1966:14-16, EINERSTAM 
1968:46, LUNDBORG 1972:96). Under åren 1983-1987 
fomminnesinventerades Hallands län åter av Riksantikvarie
ämbetet. De preliminära resultat som föreligger pekar på en 
viss förtätning av gravar och boplatser i övergångsområdet 
mellan kustslätten och det kuperade inlandet. Södra 
Hallands kustslätt domineras av högar, vilka härrör från 
yngre bronsålder och förromersk järnålder. Det skogsklädda 
och kuperade inlandet i sydöstra Halland saknar helt regis
trerade fasta fomlämningar i form av gravanläggningar. Ett 
undantag utgörs av ett röse, en stensättning och fyra treuddar 
vid Lagans stränder. I Hylte kommun registrerades ca 500 
gravar kring sjö- och vattensystemen väster om Bolmen. 
Drygt 100 av dessa gravar var nyupptäckta. I området påträf
fades även flera lämningar av fossila åkrar (KLANG 1984).

I samband med inventering och fömndersökning inför SYD- 
GAS II och VÄSTGAS I projekten, påträffades ca 100 fom- 
lämningslokaler på den halländska kustslätten och i sprick
dalslandskapet i norr. Fomlämningama utgjordes av boplatser, 
dolda under matjordlagren på sand- och grusåsar. Dessutom 
noterades totalt 89 medeltida byområden nära lednings- 
sträckningen, vilka återfinns i skriftliga dokument från tiden 
före år 1700. Av dessa kunde sju beläggas till 1100-1200- 
talet, nio till 1300-talet, 34 till 1400-talet, 27 till 1500-talet 
och tio stycken byområden till 1600-talet. Lokalerna är 
belägna på den halländska kustslätten och i sprickdalsland
skapet i norr (ARTELIUS 1987, CARLSSON 1987, 
STREIFFERT 1987).

Vad som har beskrivits är det kunskapsläge rörande förhisto
riska och medeltida bebyggelse i Halland, före slutundersök
ningarna inom ramarna för SYDGAS II och VÄSTGAS I 
projekten. De nyvunna kunskaper som framkommmit finns 
redovisade i "Bebyggelse-kronologi. Boplatser från perio
den 1800 f Kr - 500 e Kr i södra Halland" (ARTELIUS, 
LUNDQVIST 1989) samt i "Kulturgeografiska undersök
ningar av tidiga kulturlandskap vid Stjämarp, Årstad, 
Töringe och Oktorp, utförda i samband med naturgasled
ningen i Halland" (WINDELHED 1990). De båda publika
tionerna ingår i serien Nya Bidrag till Hallands äldsta histo
ria Nr 2 respektive Nr 3.

John Nihléns och Sven Nöjds forskning 
om järnhantering i Halland och norra Skåne

John Nihlén hade sitt verksamhetsfält på Gotland samt i 
Småland, Halland och Skåne. Resultaten av forskning rörande 
järnhantering i de tre senare landskapen, publicerade förfat
taren i två böcker 1932 och 1939.

Nihléns målsättning med arbetet var att lokalisera jämpro- 
duktionsområden i landskapet. De lämningar som författa
ren karterade i terrängen var slaggvarp och ugnsrester, som 
utgör lämningar efter järnframställning. Nihléns invente- 
ringsmetod innebar att lämningarna lokaliserades med hjälp 
av historiskt källmaterial, ortnamn, traditioner och sägner. 
Kända uppgifter om råvarutillgångar som myr- och sjömalm 
samt rödjord, utnyttjades även i arbetet (NIHLÉN 1932:22). 
Nihlén visade även ett stort intresse för frågor kring ugnstek- 
nologi och kronologi. De slaggvarp som påträffades delades 
in i två olika kategorier, utifrån läget i terrängen.

"1)1 jämn eller svagt kuperad terräng utan närmare samband 
med vattendrag; utan direkt samband med bygden; ofta nära 
malmförande myrar.

2) Nära större eller mindre vattendrag; ofta högar av ansen
lig storlek; nära samband med bygden" (NIHLÉN 1932:23).

Författaren förutsatte en teknologisk och kronologisk 
utveckling av blästerugnama, från handdrivna blästrar till 
vattendriva. Författaren antog därför att de slaggvarp som är 
belägna nära de malmförande myrarna, härrörde från enklare 
blästerugnar. Dessa slaggvarp var därför från en kronolo
giskt tidigare period än de varp som är belägna invid vatten
dragen. De senare lämningarna är sannolikt restprodukter 
efter den stordrift som blev möjlig genom utnyttjandet av 
vattenkraft (NIHLÉN 1932:23, 1939:20). Nihlén definierar 
begreppet "jämproduktionsområde" som ett flertal registre
ringar av slaggvarp, vars lokalisering i ett landskap kan 
avgränsas i förhållande till omgivningen.

Sven Nöjd är ett exempel på en av de många privatforskare 
som har bidragit med viktiga kunskaper om järnhantering. 
Han kom 1948 till Örkelljunga socken i norra Skåne och var 
till yrket postmästare. Nöjds undersökningar omfattade i 
huvudsak fältinventeringar, utgrävningar av jämframställ- 
ningsplatser samt praktiska försök med järnframställning i 
rekonstruktioner av blästerugnar. Arbetet utfördes under 
1950och 1960-talen (WEDBERG 1981:17-18).
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Fältinventeringama var i huvudsak koncentrerade till Orkel- 
ljunga, Rya och Fagerhult samt delar av Hishults socken, 
Halland. Totalt lokaliserade Nöjd ca 90 platser med läm
ningar efter järnhantering. Indikationerna utgjordes av såväl 
slaggvarp som lösa slaggstycken efter borttagna varp. De 
utgrävningar Nöjd genomförde vid tre jämframställnings- 
platser, gjordes under överinseende av professor Holger 
Arbman. De aktuella lokalerna var ÖSTRA RINGARP 
(fomlämning 71, Örkelljunga socken, Skåne), FASALT 
(fomlämning 44, Örkelljunga socken) samt PETTERSTORPET 
(fomlämning 37, Glimåkra socken, Skåne). Två stycken kol
prov från den första lokalen C-14 daterades till perioden 
tidig medeltid. Den vid ÖSTRA RINGARP framgrävda 
medeltida blästerugnen, stod som förebild till praktiska för
sök med järnframställning. Ca 35 stycken försök gjordes i en 
rekonstmktion av ugnen. I samband med ett symposium 
1965 i regi av Örkelljunga Hembygdsmuseum, presentera
des resultaten av Sven Nöjds mångåriga arbete (WEDBERG 
1981:18-33).

Fig 7. "Utbredningen av sjö- och myrmalm jämte örjord i Halland 
och Skåne" (NIHLÉN 1939:35).

Fig 6. "Karta över utbredningen av slaggförekomsterna inom det skånska 
och halländska järnområdet" (NIHLÉN 1939:9).



Områden i Halland, nordvästra Skåne 
och västra Småland med lämningar 
efter järnhantering

Lämningar efter järnhantering i form av slaggvarp har 
påträffats i tre områden. Dessa är HISHULTSOMRÅDET i 
södra Halland och nord-västra Skåne, TVÅÅKERSOMRÅDET 
i mellersta Halland samt SÖDRA UNNARYD i västra Små
land.

Hishultsområdet

Området karaktäriseras idag av ett kuperat skogslandskap på 
urberg och moränavlagringar. Ett flertal mindre vattendrag 
har sina källor i det stora antal myrar och sjöar som finns i 
landskapet. Den stora ån utgörs av Lagan som från sina käl
lor i sjöarna Bolmen och Vidösten, flyter från västra 
Småland, genom södra Halland för att mynna ut i Kattegatt.

Hishultsområdet undersöktes av John Nihlén under 1930- 
talet och av Sven Nöjd under 1950-talet. Riksanti
kvarieämbetet fomminnesinventerade området 1967 och 
1985. Vid den senaste inventeringen registrerades 50 slagg
varp utspridda på 45 lokaler. På ytterligare 47 platser påträff
ades slaggförekomster. De av Riksantikvarieämbetet regis
trerade slaggvarpen kan delas in i tre grupper, med 
utgångspunkt från läget i terrängen. Elva lokaler med slagg
varp ligger i anslutning till vattendrag som Stensån och 
Smedjeån. Storleken på lämningarna varierar mellan 7-26 m 
vid basen och 0,2-2,5 m i höjd. Sex lokaler med slaggvarp 
har registrerats invid sjöar. Storleken på dessa varierar mel
lan 4-20 m vid basen (i huvudsak mellan 8-14 m) och 0,2-1,2 
m i höjd. Övriga registrerade lokaler med slaggvarp ligger i 
anslutning till myrar i skogsmark. Lämningarna är 4-8 m 
stora vid basen och 0,2-0,7 m höga. Den allmänna tendensen 
är att de större slaggvarpen ligger invid vattendrag och sjöar, 
samt att de mindre lämningarna återfinns i anslutning till 
myrar i skogsmarkerna. Detta överensstämmer väl med

Teckenförklaring =— myr
m. hög ■ slaggvarp vid vattendrag

rose # slaggvarp vid sjö
© stensäitnmg. rand ♦ slaggvarp i skogsmark vid myrar
▼ treudd A slagg förekomst

ikf

2 3 4 5 km

1 rest Sten " fyndplats för järntackor

Fig 8. Karta över södra Halland med HISHULTSOMRÅDET. På kartan är slaggvarp, slaggförekomster och förhistoriska gravar markerade. Skala 1:200 000.
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Nihléns resultat. Det exerperingsmaterial som ligger till 
grund för Riksantikvarieämbetets arbete i området, bestod 
av John Nihléns och Sven Nöjds efterlämnade dokumenta
tioner. Enbart fem förhistoriska gravanläggningar påträffa
des i området vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinven
tering. Dessa bestod av ett röse, en stensättning och fyra 
treuddar. Samtliga var belägna invid Lagan.

Skriftliga källor omtalar att ett speciellt län skapades i södra 
Halland och nordvästra Skåne, vid mitten av 1400-talet. 
ITZHULTE LÄN omfattade Hishults, Våxtorps socknar och 
södra delen av Knäreds socken i Halland, samt Fagerhults 
och Örkelljunga socknar i Skåne. I Sydhalland flyter vatten
dragen Stensån och Smedjeån fram, vilka av Nihlén sätts i 
samband med produktion av järn. I området har även fynd av 
ämnesjäm påträffats. Produktionsområdet inom gamla 
Itzhulte län kom att kallas för HISHULTSOMRÅDET 
(NIHLÉN 1939:21,86-89).

Rester av blästerugnar har påträffats i Våxtorps socken vid 
Vindarp och Nordanå. Nihlén som undersökte anläggningarna, 
ansåg att dessa var för fragmentariska för att kunna rekon
strueras. I Vedby och Oderljunga socknar i norra Skåne, 
fann han däremot ett par intakta ugnar. Dessa låg i anslut
ning till en myrmark. Ett råvaruupplag av myrmalm fanns 
bredvid en av ugnarna (NIHLÉN 1939:32-39). Tre lokaler 
med lämningar efter blästerugnar påträffades av Sven Nöjd i 
Örkelljunga och Glimåkra socknar i nord-västra Skåne 
(WEDBERG 1981:19-28).

Inom Hishultsområdet har även fynd gjorts av tackformade 
ämnesjäm. 64 respektive nio ämnesjäm påträffades 1931, i 
samband med jordbruksarbete vid Bölinge i Våxtorps socken. 
Vid en utdikning av en mosse i Älmhult i Knäreds socken, 
påräffades 20 respektive 10 ämnesjäm åren 1933 och 1935 
(NIHLÉN 1932:100-106; NIHLÉN 1939:83-92, 96).

De dateringar som har presenterats av järnhanteringen inom 
Hishultsområdet, är formulerade från två olika utgångs
punkter. Nihlén utgick från slaggvarpens storlek och läge i 
förhållande till terräng och bebyggelse. De mindre varp som 
finns i skogsmark invid myrar och bortom bygden, härrör 
från enklare blästerugnar från äldre perioder. De stora slagg
varp som ligger invid vattedragen nära bebyggelsen, är rest
produkter från vattendrivna blästerugnar av yngre datum. 
Resonemanget är generellt och bör idag tolkas som en 
arbetshypotes (NIHLÉN 1932:23).

Det finns fyra stycken C-14 analyser på kolprover från HIS
HULTSOMRÅDET, vilka samlats in genom Sven Nöjds 
försorg. Två prover härrör från den undersökta jämfram- 
ställningsplatsen vid ÖSTRA RINGARP (fomlämning 71, 
Örkelljunga socken, Skåne). De kalibrerade C-14 intervallen 
faller inom perioden sen medeltid (Fig 14). Kolet hade enligt 
Nöjd, hämtats från ugnsanläggningen (WEDBERG 
1981:19-20). Ytterligare två C-14 analyser utfördes på kol
prover som Nöjd lämnade till Lunds Universitet. Kolproven 
var hämtade från "kolinneslutning i reduktionsslagg" 
respektive "antändningsmaterial", som hämtats från gården 
SMEDJERYD i Våxtorps socken i södra Halland. Det 
kalibrerade C-14 intervallet från det förstnämnda 
kol provet föll inom perioden sen medeltid (Fig 14) 
(WEDBERG 1981:29-30).

T vååkersområdet

Området är beläget i övergångszonen mellan kustslätt och 
det kuperade inlandet i mellersta Halland. Marktopografin 
höjs från ca 35 m ö h till en nivå på 70 m ö h, på en sträcka av 
ca 1 km. Dessa sluttningar är idag uppodlade, likväl som en 
del flacka partier mellan mindre skogsbeväxta bergs- och 
moränhöjder.

I mellersta Halland påträffade Nihlén spår efter järnproduk
tion i form av slaggvarp, slaggförekomster samt ugnsrester. 
Jämproduktionsområdet omfattade socknarna Sibbarp och 
Tvååker, och kom att kallas TVÅÅKERSOMRÅDET. I 
området finns ortnamn som Jämmölle och Jämvirke, vilka 
sattes i samband med ett historisk källmaterial. Källan 
utgörs av biskop Absalons donationsbrev, där ett område 
kring TOAAKER donerades till munkarna på Sorö kloster 
på Själland. Dessa skulle i mellersta Halland "koka salt" 
samt "gräva jäm ur jorden". Även ordet "jämmölla" nämn
des i sammanhanget (NIHLÉN 1939:22, 26-32).

I samband med fornminnesinventeringen 1987, har två loka
ler om totalt tre stycken slaggvarp registrerats i Sibbarps 
socken. Vid JÄRN VIRKE (fomlämning 85, Sibbarps sn) 
finns ett delvis övertorvat slaggvarp som är 10 m långt, 6 m 
brett och 0,7 m högt. I marken runt varpet finns ett par runda 
fördjupningar, vilka är 1 m i diameter och 0,1 m djupa. 
Sannolikt representerar dessa lämningar efter ugnar. 
Slaggvarpet vid Jämvirke ligger i en lövskogsdunge omgi
ven av öppen åkermark. I denna har fragment av jämslagg 
och myrmalm påträffats. Närmaste vattendrag ligger 300- 
400 m söder om lokalen.

De två andra slaggvarpen ligger vid UGGLEHULT (fom
lämning 84, Sibbarps sn). Denna lokal ligger på mellan 55- 
65 m ö h i en bred bäckdalgång i nord-sydlig riktning. 
Vattendraget Sandabäckens fallhöjd är ca 10 m på en sträcka 
av 500 m. Det ena varpet (a) är 6 m långt, 2 m brett och 0,7 
m högt. Denna lämning är belägen mellan den framforsande 
bäcken och en grävd ränna. Det andra varpet (b) är 6 m 
långt, 4 m brett och 0,4 m högt. Detta slaggvarp ligger vid 
södra ändan av och 2 m ovanför en grävd och delvis kallmu- 
rad ränna. Vid lokalen Ugglehult finns även en damman
läggning och en husgrund. Dessa lämningar härrör sannolikt 
från historisk tid.

En tredje lokal av intresse är JÄRNMÖLLE (fomlämning 
48, Tvååkers sn). Denna ligger på kustslätten invid 
Sandabäcken, där slagg hittats i bäckfåran. Platsen är intres
sant med tanke på omnämnandet av en "jämmölla" i 
"Toaker", i biskop Absalons donationsbrev från 1197 (NIH
LÉN 1939:26-28).

Under sitt arbete i området påträffade Nihlén 1933, två ugns
rester i ett gmstag nära Yttre Högsryd i Sibbarps socken. 
Dessa anläggningar var ca 1 aln i diameter och 0,3 m djupa. 
Kanterna bestod av flata tunna gråstenar, vilka var 0,2-0,3 m 
långa. Slaggstycken var fastsintrade på de skörbrända sten
arna. Ugnarna var mnda till formen och hade sannolikt en 
halvmnd botten (NIHLÉN 1939:50).
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Fig 9. Karta över Tvååkersområdet. På kartan är slaggvarp, slaggförekomster och förhistoriska gravar är markerade. Skala 1:20 000.

Analyser av slagg från Tvååkersområdet

I samband med Riksantikvarieämbetets undersökningar 
inför byggandet av E 6 i Tvååkersområdet 1984, ytplock- 
ades slaggbitar ur slaggvarpen vid JÄRN VIRKE och 
UGGLEHULT. Slaggproven genomgick kvantitativ kem
isk analys och en metallografisk undersökning. Resultaten 
bör enbart ses som ett underlag för en diskussion om slagga
nalysers begränsningar och eventuella möjligheter 
(STRÖMBERG under tryckning).

Prov nr N-27 006-3, ytplockat från slaggvarp vid 
JÄRNVIRKE.

"Analyserna visar att provet består av jämslagg. Den höga 
andelen jäm i provet visar att det rör sig om en förhistorisk 
slaggtyp och den låga andelen Fe (met) att det sannolikt är 
en reduktionsslagg." (AMI-rapporter nr 8/86).

Prov nr N-27 007-1, ytplockat från slaggvarp (a) vid 
UGGLEHULT.

"Analyserna visar att provet består av jämslagg av förhisto
risk typ, sannolikt en reduktionsslagg. Den totala andelen

jäm är dock lägre än vad som brukar vara vanligt i förhisto
riska slagger. Detta kan bero på att den använda tekniken vid 
utvinningen. Men den kemiska analysen visar också att den 
använda råvaran har hållit en relativt hög andel mangan. 
Mangan har en gynnsam inverkan på järnutvinningen. Det 
ersätter nämligen järnet i slaggen och ökar därmed den för 
reduktion till metalliskt jäm tillgängliga mängden jäm i mal
men. På sätt och vis fungerar mangan som ett slags flussme- 
del." (AMI-rapporter nr 9/86).

Resultaten av analyserna bekräftar att järnframställning har 
pågått vid de båda lokalerna. Kvantiteten järnoxid (FeO) i 
slaggprovet från Jäm virke uppgår till 53,97%. Detta faller 
inom ramarna för jämslagg som härrör från en process i en 
blästemgn. Men den relativt lägre halten av 37,69% järnoxid 
(FeO) i slaggprovet från Ugglehult, faller utanför dessa 
ramar. Smältpunktema för de båda slaggproven är 1170 °C 
(JÄRNVIRKE) respektive 1120 °C (UGGLEHULT). Dessa 
faller inom fayalitområdet i det tertiära diagrammet (Fig 30), 
vilket är vanligt för slagger från blästemgnar. 
Metallografiska undersökningar visar en för dessa slagger 
normal sammansättning (se bilaga 5).
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Fig JO. Karta över lokalen vid Ugglehult, (fornlämning 84, Sibbarps sn), Tvååkersområdet.

Tre lokaler i Bergslagen kan användas som referenser. 
Dessa utgörs av SUNNANÄNG, VINARHYTTAN och 
LAPPHYTTAN, vilka har refererats i ett tidigare kapitel. 
SUNNANÄNG daterades till vikingatid. På platsen påträff
ades blästerugnar och slaggvarp. Den slagg som genomgick 
en kemisk analys, innehöll ca 66% järnoxid (FeO) 
(SERNING 1973:68). Undersökningarna vid VINARHYT
TAN och LAPPHYTTAN, har visat att järnframställning 
skedde i enklare masugnar vid lokalerna under 1200 och 
1300-talen. Kemisk analys av slagg från ett varp vid 
Vinarhyttan, visar på en jämoxidhalt (FeO) på 8,3% 
(SERNING 1982:36). Ett ytplockat slaggprov från ett varp 
vid Lapphyttan, uppvisade en motsvarande halt järnoxid 
(FeO) på 6,2%. Ett annat prov från en stratigrafiskt lägre

nivå i samma varp, innehöll 5,1% järnoxid (BJÖRKEN
STAM, FORNANDER 1985:210). Jämförs haltema av järn
oxid (FeO) i slaggproven från JÄRNVIRKE och UGGLE
HULT med motsvarande värde för slaggprovet från 
SUNNANÄNG, är det lätt att konstatera en avvikelse från 
mönstret. Två faktorer kan ha orsakat den lägre jämoxidhal- 
ten (FeO) i slaggprovet från UGGLEHULT. En av dessa är 
att råvaran kan ha varit rik på mangan (Mn) som då har fun
gerat som ett flussmedel. Kvantiteten manganoxid (MnO) i 
slaggen uppgick till 9,4%. Den andra faktorn representeras 
av själva ugnsteknologin. Med viss sannolikhet kan en 
vattendriven blaster ha använts i samband med järnfram
ställning på platsen. (Se även kapitel 3).
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Fig 11. Slaggvarp vid Ugglehult. T v om varpet syns forsen i Sandabäcken. FrånN. Foto Bo Strömberg.

JARNVIRKE 
For ni 65 
Sibbarpsn 
Halland 
n-27006-3

UG6LEHULT SUNNANÄHG VINARHYTTMi LAPPHYTTAH 
Forn 184 Fom 134 Fornt 76 
Sibbarpsn Leksandsn Norrbar tnsn Farbennmq sn 
Halland Dalama Dalarna Västmanland 
H- 21001-1 "Prov nr 5"' "Prov nr 25' "Prov nr 25"

M Fe. O

Si Oi

1 Mn o

Fig 12. Stapeldiagram över slaggsammansättning på slaggprover från Järnvirke (ytplockad), Ugglehult (ytplockad), Sunnanäng, Vinarhyttan och Lapphyttan, 
med avseende på järnoxid (FeO), kiseloxid (Si 02), manganoxid (MnO). Litteraturhänvisningar, se bilaga 3, tabell XXV.
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Men fullskaleexperiment med järnframställning ur rödjord i 
rekonstruerad blästerugn, har visat på begränsningar för 
provtagningsmetodik för jämslagg ur varp och kvantitativa 
kemiska analyser av dessa prov. Experimenten utfördes 
1986 av Viking Wedberg. En kvantitativ kemisk analys gjor
des av råvaran (rödjord). Resultaten jämfördes därefter med 
motsvarande värden från slaggprover. Den totala jämhalten 
(Fe tot) i samband med reduktionsförsök 1, uppgick i råva
ran till 20,61 % och i slaggen till 19,12 %. Vid reduktions
försök 2 var motsvarande siffror 61,56 % för råvaran och 
57,90 % för slaggen. Wedberg antog utifrån dessa resultat att 
det finns ett samband mellan råvaran och restprodukten, 
bortsett från den ugnstyp som har använts (WEDBERG 
1987:38-57).

Fig 13. Karta över SÖDRA UNNARYD. På kartan är slaggvarp och fossil 
åkermark och förhistoriska gravar markerade. Skala 1:50 000.

Det skall här tilläggas att dateringaringar av de ovan 
beskrivna slaggvarpen saknas. Uttrycket "jämslagg av för
historisk typ" som tidigare har nämnts i AMI-rapportema, 
syftar främst på ugnsteknologin. Blästerugnar har använts 
under långa tidsperioder, från förromersk järnålder till histo
risk tid.



Södra Unnaryd

Hylte kommun består av socknarna Femsjö, Färgaryd, 
Jälluntofta, Långaryd och Södra Unnaryd. Landskapet 
karaktäriseras av kuperade skogsområden med omfattande 
myrmarker och sjösystem. Till de större sjöarna hör Färgen, 
Yasjö, Fjällen, Unnen och Bolmen. Under 1983 fomminnes- 
inventerades Hylte kommun av Riksantikvarieämbetet. De 
lämningar som registrerades var bl a gravar, fossila åker
marker och slaggvarp. De senare uppgick till 32 stycken för
delade på 23 lokaler. Av dessa är 18 lokaler med 26 slagg
varp belägna i Södra Unnaryds socken. Ett varp ligger i 
Långaryds socken, två varp finns vid en lokal i Färgaryds 
socken och fyra varp finns vid tre lokaler i Femsjö socken 
(KLANG 1984).

Slaggvarpen i Södra Unnaryd ligger i huvudsak i strand
lägen vid sjöarna. Elva av varpen finns vid sjön Fjällen. 
Ytterligare tre lokaler ligger i skogsmark, varav en invid en 
mosse, ca 700 m söder om sjön Fjällen. Vid sjön Unnen 
finns tre lokaler med slaggvarp och sjömalmsupplag. De 
strandbundna slaggvarpens storlek varierar mellan 3-11 m 
vid basen och 0,1-1,5 m i höjd (I huvudsak 5-8 m diam och 
0,2-0,5 m). I samband med fornminnesinventeringen togs 
kolprover ur fyra slaggvarp vid sjön Fjällen. C-14 analyser 
gav dateringar vars kalibrerade intervall föll inom 1200 och 
1300-talen. En kolprov från en fossil åkermark vid 
Bokhyddan, gav en datering vars kalibrerade intervall faller 
inom 1100-talet

Kårarp

Lämningar efter jämframställnning har inte enbart påträffats 
i kuperade skogsmarker invid sjöar, myrar och vattendrag. 
Fynd av jämslagg på en hög på den halländska kustslätten, 
antyder att frågan om järnhantering är mycket komplex.

51
■■ 50

hishultsomrAdex mmm A9

södra unnaryd 53
i------ 1-------1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1------ 1-------1------ T

1000 1500 ad

Fig 14. Grafisk sammanställning över C-14 dateringar (kalibrerade inter
vall), vilka härrör från kolprover hämtade från lokaler med slaggvarp och 
fossil åker i HISHULTSOMRÅDET och SÖDRA UNNARYD. Numreringar 
i diagrammet hänsyftar till C14 dateringar i Bilaga 2, Tabell V.

Under 1960-talet undersökte Lennart Lundborg tre högar vid 
KÅRARP, i Övraby socken öster om Halmstad. Gravarna 
låg på en grusås ca 35 m ö h. I ytlagret på en av högarna 
påträffades rester av järnproduktion.

Hög nr 1 grävdes ut 1962. Ett flertal byggnadsfaser doku
menterades i anläggningen, som mätte 20 m i diameter och 
var 2 m hög. Den första fasen daterades till 1400 f Kr och 
bestod av en stensättning på vilken ett centralrose hade 
byggts och därefter täckts av torv. En andra fas representera
des av tre sekundärgravar. Två av dessa utgjordes av en rek
tangulär respektive en femsidig stenkista, 0,25-0,5 m i dia
meter och 0,2 m djupa. Den tredje graven bestod av en grop 
med benrester. På högen fanns rester av ytterligare två sten- 
sättningar från yngre järnålder (LUNDBORG 1972:38-52). 
Spåren efter järnproduktion utgjordes av två koncentrationer 
av jämslagg. Den ena låg på högens norra sida, och bestod 
av 34,4 kg slagg med vidsittande lerklining. En analys av 
slaggen visade att denna innehöll 46% jäm. Den andra kon
centrationen slagg (3,8 kg) fanns på högens västra sida, 
i en grop tillsammans med kol och sot. Lundborg menar 
att järnframställning ägde rum på högen under yngre järn
ålder och/eller tidig medeltid. Dateringen gjordes utifrån 
tre brynstenar av skiffer som påträffades bland slaggen 
(LUNDBORG 1972:52).

SCUEMAT13K 0VEBSIKT3KABTA 
ÖVED DE OLIKA AN LÄGGNING ABN A 
I UÓG I. DEN NOBBA VIO kIbaBP 1=12. 
ÖVBABV SOCKEN I UALLAND

O A 7

• A4 Jf:

Belgck n m g or
Sloggkoncenlrolioner i högens övre lager 

• Sekundar brandgrav 
~r”"' Solloger i högens undre skikl 

— F emmelerspunkler 
-----  Gröns lör sol lager

Fig 15. Planskiss över den av Lennart Lundborg undersökta högen vid 
KÅRARP. Fornlämning 1, Övraby socken, Halland (LUNDBORG 
1972:40).
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Fig 16. Registrerade lokaler med fornlämningar i Halland enligt fornminnesinven
teringen 1965-67. Gasledningens sträckning samt de aktuella boplatserna SKOT
TORP, STJÄRNARP, SANNAGÅRD och GUNNESTORP är markerade. På kartan 
syns även HISHULTS- och TVÅÅKERSOMRÅDET samt SÖDRA UNNARYD. (Obs 
lokaler med fornlämningar i södra Unnaryd har ej markerats). Registreringen av 
lokalerna med fornlämningar är hämtade ur LUNDBORG 1972:101.

KUNGSBACKA^
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YsKVX'LSKVX

Skottorp
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5. LÄMNINGAR EFTER JÄRNHANTERING PÅ 
BOPLATSER I HALLAND UNDER ÄLDRE 
JÄRNÅLDER

I samband med de arkeologiska undersökningarna av bo
platser i Halland, gavs tillfällen att studera lämningar efter 
järnhantering från perioden äldre järnålder. I följande kapitel 
kommer dessa att beskrivas som spår efter en arbetsprocess, 
innehållande de tre stegen råvaruinsamling, järnframställ
ning (produktion) och förädling (manufaktur).

Landskapet, gasledningen och 
undersökta boplatser

Naturgasledningens sträckning lades i huvudsak i den flacka 
fullåkersbygden på kustslätten. Öster om Halmstad löpte 
ledningssträckningen genom övergångszonen mellan kust
slätten och det kuperade skogsbeväxta inlandet. I land
skapets norra del drogs ledningen genom sprickdalama. 
Detta medförde att gasledningen berörde de områden i 
Halland, där registreringar av fasta fomlämningar och 
medeltida byområden är som intensivast.

En naturgasledning kan liknas vid en smal längdsektion som 
löper genom skilda naturlandskap med olika bebyggelser 
som förändrats och ackumulerats under årtusenden. 
Arbetsgatan för gasledningen var 25 m bred, vilket naturligt
vis begränsade utgrävningsytoma vid slutundersökningarna. 
Vid den tidigare fältinventeringen registrerades spår (kera
mik och slagen flinta i plöjd åker) efter boplatser, vilka ofta 
bredde ut sig över stora delar av kilometerlånga gms- och 
sandåsar i öst-västlig riktning. Grävningsytoma vid slutun
dersökningarna var 50-250 m långa och 25-40 m breda, och 
grävdes oftast i nord-sydlig riktning på åsarna. Därmed kom 
slutundersökningarna att bli delundersökningar av vad som 
kan antas vara en omfattande boplatser. Jag kommer inte här 
att vidare diskutera boplatsbegreppet.

De aktuella boplatserna med lämningar efter järnhantering, 
är söderifrån räknat; SKOTTORP (fomlämning 22, 
Skummeslövs socken), STJÄRNARP (fomlämning 68, 
Eldsberga socken) och SANNAGÅRD (fomlämning 97, 
Vinbergs socken). Dessutom tillkommer i denna uppsats 
boplatsen GUNNESTORP (fomlämning 85, Lindbergs 
socken). Denna undersöktes av Karin Ullberg-Loh 1981 i 
samband med utbyggnaden av E 6, nord-öst om Varberg. På 
platsen fanns lämningar efter järnframställning.

Fyndsammanhangen för spår efter järnhantering på boplat
ser är helt olika de lämningar som påträffats vid jämfram- 
ställningsplatser i Hishults- och Tvååkersområdet samt 
Södra Unnaryd. Av denna anledning skall ovan nämnda bo
platser nedan kort presenteras. Uppgifterna är hämtade från 
"Bebyggelse - kronologi. Boplatser från perioden 1800 f Kr- 
500 e Kr i södra Halland", av Tore Artelius och Lars 
Lundqvist (1989).

Boplatsen SKOTTORP låg i den Sydhalländska fullåkers
bygden, drygt två km norr om Hallandsås, på den södra slutt
ningen och på krönet av en sandås, 12 m ö h. Denna är ca tre 
km i öst-västlig riktning och 0,5 km i nord-syd. Sandåsen 
omges av leravlagringar, där Smedjeån och Stensån flyter 
fram, norr respektive söder om boplatsen.

Den arkeologiska undersökningen omfattade en avbanad 
grävningsyta som var 250 m lång (N-S) och 25-40 m bred 
(Ö-V). Efter att ploglagret banats av och blottlagt den under
liggande alven, påträffades totalt 335 anläggningar. Dessa 
utgjordes bl a av 86 härdar, 8 sotfläckar och 20 gropar. Av de 
sammanlagt 216 stolphålen, kunde 117 knytas till fem lång
hus och delar av ytterligare två hus. De fem långhusen (A 
60, 80, 100, 130 och 140) var i huvudsak koncentrerade till 
grävningsytans krön och mellersta del. Groparna var belägna 
vid huslämningama. Härdarna låg i huvudsak på sydslutt
ningen. De fynd som påträffades i de undersökta anlägg
ningarna utgjordes bl a av keramik, bränd lera, slagg, slagen 
flinta och brända ben.

C 14 analyser av kolprover från olika anläggningar, avgrän
sar den undersökta boplatsdelen till perioden 1100 f Kr. - 
400 e Kr. De kalibrerade C-14 intervallen föll inom perio
derna yngre bronsålder - förromersk järnålder - romersk 
järnålder. De fem dokumenterade långhusen härrör från tre 
skilda bebyggelsefaser. Den första representeras av (A 130) 
ett långhus som daterades till yngre bronsålder. Nästa 
bebyggelsefas daterades till senare delen av perioden för
romersk järnålder och representeras av två långhus (A 100 
och 140). Den tredje fasen representeras av två långhus 
(A 60 och 80), vilka daterades till perioden romersk järn
ålder (ARTELIUS, LUNDQVIST 1989: 7-17).

Boplatsen STJÄRNARP var belägen i övergångszonen 
mellan kustslätten och det kuperade inlandet. Fomläm- 
ningen låg på en moränås, mellan 41-45 m ö h, väster om ett 
skogsklätt bergsområde. Söder och väster om boplatsen finns 
sumpiga områden som tidigare kan ha utgjort myrmarker.

Den arkeologiska undersökningen genomfördes på två 
stycken grävningsytor. Yta A var 150 m lång (NV-SÖ) och 
25 m bred, och låg på krönet av moränåsen. På detta krön 
och i grävningsytans centrala del låg ett impediment med 
berg i dagen.

Efter avbaning av ploglagret påträffades 274 anläggningar i 
alven som bestod av grus och sand. Dessa utgjordes av 112 
härdar, 19 sotfläckar, 20 gropar och 110 stolphål. Härdarna 
var spridda över hela grävningsytan, men dock med en kon
centration kring impedimentet av berg på ytan krön. På detta 
impediment påträffades tre stycken stenpackningar vilka 
tillsammans med groparna kan karaktäriseras som 
avskrädesupplag. Solfläckarna var belägna på ytans norra 
del. Groparna påträffades i huvudsak söder och sydväst om 
impedimentet. Omedelbart väster om detta lokaliserades ett 
hus, med utgångspunkt från ett antal stolphål. Fynden i 
anläggningarna utgjordes av keramik, bränd lera, flinta, slip
stenar och fragment av brända ben.

Yta B låg på flack moränmark med en mängd större sten
block, omedelbart norr om en sank ängsmark. Grävnings
ytan var ca 30 x 25 m stor och placerades drygt 300 m nord
väst om Yta A. Anläggningarna på Yta B utgjordes av nio 
härdar, en sotfläck, ett stolphål och en brunn. De fynd som 
påträffades i anläggningarna bestod av keramik, sintrad lera 
med jämslagg, brända ben och flinta.
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Dateringarna av olika anläggningar på respektive grävnings- 
yta, bygger bl a på C-14 analyser av kolprover. Anläggning
arna på Yta A och Yta B kan dateras till mellan 700 f Kr. och 
400 e Kr. De kalibrerade intervallen av C-14 analyserna föll 
inom perioderna yngsta bronsålder - förromersk järnålder - 
romersk järnålder (ARTELIUS, LUNDQVIST 1989: 20-26).

Boplatsen SANNAGÅRD var belägen på en grusås (NO- 
SV), drygt 10 km från kusten i det svagt kuperade slättland
skapet i mellersta Halland. Den undersökta grävningsytan 
var belägen ca 40 m ö h, i öppen åkermark. Drygt 500 m syd
väst om denna höjer sig moränåsen till 60 m ö h. På den 
skogsbeväxta åsen finns ett gravfält med högar och stensätt- 
ningar. Anläggningarna härrör sannolikt från yngre bronsål
der och äldre järnålder. I den flacka åkermarken nordost om 
den undersökta ytan, finns överplöjda högar. Dessa härrör 
från bronsålder. Moränåsen sluttar mot en mindre bäckdal

gång i sydost. I denna rinner vattendraget Vinån som ingår i 
Ätrans vattensystem (ARTELIUS, LUNDQVIST 1989: 61-70).

Den undersökta grävningsytan vid SANNAGÅRD är 170 m 
lång och 10-40 m bred. I den omgivande åkermarken påträf
fades vid inventering en stor mängd slagen flinta och kera
mik. Alven bestod av sand med grus på grävningsytans cen
trala del. Anläggningarna utgjordes av 38 härdar/härdrester, 
3 härdgrop/kokgrop, 30 gropar, 3 grop+härd, 5 sotfläckar, 
103 stolphål samt en schaktugn. Av de totalt 103 stolphålen 
kunde 84 stycken knytas till ett långhus, vilket var beläget på 
krönet av åsen. Långhuset (A 40) hade var ca 30 x 4,5 m 
stort (NV-SO), hade konvexa väggar och sju stolppar som 
burit upp taket. Groparna var i huvudsak belägna i anslut
ning till långhuset på grävningsytans centrala del. Härdarna 
var relativt jämnt spridda över grävningsytan. Några av 
dessa låg stratigrafiskt över ett par av groparna. På boplats
ens södra sluttande del fanns enbart härdar, samt en schakt
ugn.
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Fig 18. Området kring boplatsen STJÄRNARP, Fornlämning 68, Eldsberga socken. Skala 1:50 OOP (ARTELIUS, LUNDQVIST 1989:20).

Tö Ils torp
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Vinberg

Fig 19. Området kring boplatsen SANNAGÅRD, fornlämning 97, Vinbergs socken. Skala 1:50 000 (ARTELIUS, LUNDQVIST 1989:52).
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I groparna påträffades keramik, fragment av brons och järn 
samt slagg, deglar, bränd lera och slagen flinta. Härdarna 
innehöll i huvudsak fynd av keramik, bränd lera och i vissa 
fall även slagg. Genom C-14 analys av kolprover samt typo
logisk bearbetning av keramik från de olika anläggningarna, 
daterades boplatsen till mellan 1 200 f Kr. och 600 e Kr. De 
kalibrerade C-14 intervallen föll inom perioderna bronsålder 
- förromersk järnålder - romersk järnålder - folkvandringstid 
(ARTELIUS, LUNDQVIST 1989: 52-70).

Boplatsen vid GUNNESTORP var belägen i övergångs- 
zonen mellan den halländska kustslätten och sprickdalsland- 
skapet i norr. Själva grävningsytan var belägen på en svagt 
östsluttande moränmark, ca 50 m ö h. Anläggningarna på 
grävningsytan bestod av härdar, gropar, sotfläckar och två 
schaktugnar. Fynden utgjordes i huvudsak av keramik, 
bränd lera, slagg och slagen flinta. Boplatsen daterades till 
perioden förromersk järnålder och äldre romersk järnålder 
(ULLBERG-LOH manuskript, UV-Väst).

Lindberg

Fig 20. Området kring boplatsen GUNNESTORP, fornlämning 85, 
Lindbergs socken. Skala 1:50 000 (ULLBERG - LOH manuskript UV Väst).

Järnhantering på boplatser - råvaruinsamling, 
järnframställning och förädling

Järnhantering på boplatserna SKOTTORP, STJÄRNARP, 
SANNAGÅRD och GUNNESTORP, kommer nedan att 
beskrivas som en arbetsprocess innehållande tre steg; 
Råvaruinsamling, järnframställning (produktion) och föräd
ling (manufaktur).

Registreringar av myr- och sjömalmsförekomster i södra 
Sverige, har gjorts i samband med geologiska undersök
ningar inför exploateringar av råvarorna vid sekelskiftet. Ett 
exempel på detta utgörs av Åminne Bruks verksamhet vid 
sjön Vidösten i västra Småland. Råvaruförekomster har även 
konstaterats till södra och mellersta Halland, främst i anslut
ning till de kuperade skogsområdena. John Nihlén konsta
terar även att rödjord och myrmalm förekommer på kusts
lätten mellan Varberg och Falkenberg, samt i ett terräng
avsnitt öster om Laholm (NIHLÉN 1939:33-37).

Ett logiskt antagande är att råvarutillgångarna på kustslät
ten i form av rödjord och myrmalm, har varit relativt spar
samma i jämförelse med tillgångarna i de kuperade skogs
områdena med sjöar och myrar i inlandet.

Några lämningar efter arbetssteget råvaruinsamling, har ej 
iakttagits i anslutning till de undersökta boplatserna SKOT
TORP, STJÄRNARP, SANNAGÅRD och GUNNESTORP. 
En av anledningarna till detta är att myr- och våtmarkerna på 
kustslätten dikades ut och torrlädes vid sekelskiftet. De spår 
som möjligen kan ha förekommit har därmed försvunnit 
genom det intensiva jordbruket. Det skall tilläggas att myr
malm inte bildats i alla myrar. Myrmarker bör därför enbart 
ses som möjliga råvarukällor.

Arbetssteget järnframställning består av en rad tekniska 
arbetsmoment, vilka efterlämnar anläggningar som rost- 
ningshärdar, kolningsgropar, blästerugnar och fällstenar. 
Arbetssteget förädling består bl a av det tekniska arbetsmo
mentet smide, vilket efterlämnar anläggningar som exem
pelvis smideshärd samt redskap som hammare, tänger och 
slipstenar. Dessa lämningar utgör tillsammans med fynd av 
restprodukten slagg, det arkeologiska källmaterial som lig
ger till grund för tolkningar av arbetsprocessen järnhante
ring. Jämslagg bildas vid själva jämframställningsprocessen 
i blästerugn, och skiljs från jämet i ugnen, genom hamring 
av jämet på en fälisten och genom smide. En tolkning av 
detta arkeologiska källmaterial kan göras från tre utgångs
punkter; 1) slaggens fyndomständigheter i anläggningar, 2) 
slaggens stelningsform samt genom 3) tekniska och metall
urgiska analyser av slaggen.

Ett logiskt antagande för slaggens fyndomständigheter, är att 
den restprodukt som påträffats i blästemgnar härrör från 
arbetssteget järnframställning. Slagg i härdar har sannolikt 
blivit kvar i dessa anläggningar i samband med det tekniska 
arbetsmomentet smide. Gropar kan liknas vid en form av 
"soptunnor", till vilka restprodukten slagg från arbetsstegen 
järnframställning (produktion) och/eller förädling (manu
faktur) har förpassats. Slagg i anläggningar som stolphål och 
"kulturlagerrester", ger ingen klar bild av från vilken del av 
arbetsprocessen järnhantering som restprodukten härrör.

Förekomsten av enbart slipstenar på en fornlämning, är ett 
svagt kriterium för bearbetning av metaller. I kombination 
med exempelvis slagg antyds möjligheten att bearbetning av 
metall ägt rum.

Slaggens stelningsform är beronde av de processer och bear
betningar som en gång pågått i anläggningar som schakt
ugnar och smideshärdar. Reduktionsslagger från bläster
ugnar är av två stelningsformer. Slagg som exempelvis har 
stelnat i blästerugnar typ schaktugn (nedgrävd, ugnsväggar 
av sten med tätad lerklining, anordning för slaggavtappning 
saknas), är ofta rund till oval i formen med en skarpåsad yta. 
Kolavtryck i ytan kan även förekomma. Andra stelnings
former av slagg har bildats genom förekomst av tappnings- 
kanaler ur blästerugnar. Då slaggen i dessa fall förekommer 
i en mer flytande form, bildas s k slaggbottnar som har 
stelnat i form och storlek efter ugnens botten. Slagg stelnad i 
ugn kan ha en trögt runnen droppad yta, som kan vara svår
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att skilja från den slagg som bildats vid slutet av en slagg- 
avtappningskanal när slaggen börjat stelna. En tredje variant 
av slagg som stelnat i, eller snarare under en schaktugn (fri
stående på marken, med underliggande slaggrop). Slaggen 
har då ofta form av stora karaktäristiska block, vilka ligger i 
gropar under markytan (SERNING 1979, 39-40, 1987:39, 
BIELENIN 1962).

Smidesslagger är i allmänhet starkt fragmenterade. De kan 
dock uppträda i form av små plankonvexa anhopningar. I 
sina undersökningar på HELGÖ, upptäckte Pär Hallinder m 
fl ett stort antal slaggbitar med plankonvex form. Dessa var 
10-15 cm stora, och antogs ha formats i botten av smideshär
dar. Grunden för Hallinders antagande bygger på Inga 
Semings undersökningar av jämframställningsplatsema vid 
lokalerna KRÅKBODARNA och SUNNANÄNG i Dalarna. 
På dessa platser förekom samma typer eller former av plan
konvexa slaggbitar i härdar, och inte i ugnar (SERNING 
1973, HALLINDER m fl 1986).

Spåren efter järnhantering på en boplats är ofta fragmenta
riska. Men vid urvalet av slaggprover för analyser är det 
främst tre fyndomständigheter som måste uppfyllas. 1) 
Slaggbitama måste vara stora nog, för att praktiskt sett vara 
möjliga att analysera. 2) Anläggningar där slagg har påträf
fats måste kunna definieras efter typ och funktion. 3) 
Anläggningarna som slagg påträffas i måste vara möjliga att 
datera. De tekniska och metallurgiska analyser som genom
förs på slaggproven består av kvantitativ kemisk analys med 
smältpunktsbestämning samt metallografisk undersökning.

Skottarp

Lämningar efter järnhantering på boplatsen vid SKOT
TORP, påträffades i huvudsak i form slagg i fem stycken 
härdar, sex stolphål och en grop. Samtliga dessa anläggningar 
var belägna i den sandiga alven på grävningsytans syd
sluttning. I tre av dessa anläggningar (två härdar och ett 
stolphål) har slaggen daterats genom C-14 analys av kol. 
Den totala mängden slagg som påträffades i anläggningar på 
grävningsytan uppgick till 1288,5 gr.

Fyra av de fem härdar där slagg påträffades, var belägna på 
grävningsytans sydligaste del. Härdarna var 1-2 m stora och 
0,10-0,30 m djupa. Fyllningen bestod av brun sand, skör
bränd sten, sten, sot och kol. Kvantiteten slagg i härdarna 
uppgick till 363 gr. Slaggen stelningsform är oregelbunden 
till fragmentarisk och kantig. Färgen är brun-grå. De fyra 
härdarna med fynd av slagg har sannolikt varit smides
härdar. I en härd påträffades ett fynd av en slipsten.

I två härdar med fynd av slagg, hämtades kolprover för C14- 
analys. Båda var belägna på grävningsytans södra del. 
Datering för kolprovet från den ena (A 27) gav ett kalibrerat 
intervall på 215-340 AD (Id nr 13). Motsvarande intervall 
för kolprovet från den andra härden (A 63) är BC 180-10 AD 
(Id nr 9)

Slagg påträffades i sex stycken stolphål, vilka var belägna på 
grävningsytans centrala del. Den totala mängden uppgick till

/A 140-6 
stolphål

9 härd

o 0„Q>

A/5 härd

* slagg
• slipsren/knacksren 
m degel-gjutform

Fig 21. Grävningsytan vid SKOTTORP. Anläggningar med fynd av slagg, 
de gelfragment samt slip- och knackstenar är markerade. Skala 1:500.

26



891,5 gr. Materialet från stolphål bör ses som en form av 
slumpvis hopade fynd från ett kulturlager som samlats vid 
husen. Detta gör att stolphål är en dålig informationskälla för 
dateringar och de utgör dåliga referensanläggningar för dis
kussioner om järnhantering. Fem av stolphålen innehöll 
fragmentariska mängder slagg som uppgick till totalt 140 gr. 
Det stolphål som avek från de övriga fem, genom fynd av ett 
större slaggstycke var A 201. Stolphålet var 0,40 m i diame
ter och 0,52 m djup. Fyllningen bestod av brun till sotig sand 
med kolfragment. Fynden (F 177) utgjordes av slagg (750 
gr), en bit rabbad keramik (11 gr), bränd lera (10,5 gr) samt 
en bit slagen flinta (3,5 gr). Slaggstycket är ca 15 cm stort 
och har en oval form, en delvis skarpåsad yta och är brun-grå 
till färgen. Datering genom C-14 analys av kolprov från 
anläggningens fyllning gav ett kalibrerat intervall på 250- 
410 AD (Id nr 15). Ett andra kolprov hämtades från en inne- 
slutning i slaggstycket (F 177) som påträffades i anläggning
en. En C14-analys gav ett kalibrerat intervall på 1436-1135 
BC (Id nr 1) (fig 28). Slaggstycket har bildats vid ett tillfälle, 
och stolphålet vid ett annat. Dateringen av kolet från slagg
stycket avviker kraftigt från vad som kan förväntas. En för
klaring kan vara att det är något fel på provet. En annan att 
kolet härrör från ett vid det tillfället, mycket gammalt träd. 
Att använda dateringen som ett argument för att diskutera 
järnhantering under bronsålder, anser jag vara alltför osä
kert.

Analyser av slagg

Två slaggprov valdes ut från boplatsen vid SKOTTORP. 
Prov nr N-27 0011:49 hämtades ur (A 63) en härd. Prov nr 
N-27 011:177 hämtades ur (A 201) ett stolphål. Arkeo- 
metallurgiska Institutet sammanfattar analysresultaten med 
följande kommentarer:

Prov nr N-27 011:49

"Provet bestod av tre magnetiska slaggbitar. Med avseende 
på den höga jämhalten rör det sig om lågteknisk slagg. Den 
höga fosforhalten visar att det med största säkerhet är reduk- 
tionsslagg. Strukturanalysen visar en för lågteknisk slagg 
normal sammansättning." (AMI-rapport nr 27/86)

Prov nr N-27 011:177

"Provet bestod av ett partiellt magnetiskt slaggstycke som 
till det yttre gav intryck av att vara en lågteknisk reduktions- 
slagg. Slaggstycket innehöll ett flertal träkolsinneslutningar. 
De höga järn- och fosforhalterna talar för att det är en reduk- 
tionsslagg. En metallografisk undersökning visar en för låg
teknisk slagg normal sammansättning. Den höga jämhalten i 
provet (detta gäller också prov N-27 011:49. Se AMI rapport 
nr 27/86) visar att jämutbytet blivit relativt lågt." (AMI-rap- 
port nr 28/86)

Tolkningen av resultaten från undersökningarna av anlägg
ningar och slagg från boplatsen, är att arbetssteget förädling 
kan konstateras genom förekomst av en smideshärd. Ana
lysresultaten av slaggproven, visar att materialet primärt 
utgör lämningar efter reduktion i blästemgn. Så länge denna 
dock ej har påträffats, kan arbetssteget järnframställning på 
boplatsen vid SKOTTORP ej beläggas.

Stjärnarp

Järnhantering på boplatsen STJÄRNARP, kan konstateras 
utifrån fynd av slagg och ugnsfragment. Dessutom har ett 
par slipstenar påträffats. Fyndsammanhangen för slagg 
framgår av tabell 7 i bilaga 4.

Slipstenar påträffades i anläggningar på yta A. En slipsten 
(F 147) påträffades i en fläck med bränd lera (A 108). De 
fem övriga redskapen var knutna till de tre stenpackningar 
(A 262, 264 och 271), vilka var belägna i impedimentet på 
grävningsytans centrala del. Dessa kan karaktäriseras som 
avskrädeshögar i med rester av keramik, bränd lera, slagen 
flinta, enstaka brända ben och slipstenar. Några kolprov för 
C-14 analys, kunde inte inhämtas från ovan nämnda anlägg
ningar.

Alven på grävningsyta B bestod av morän med ett antal stora 
stenar. På ytan påträffades nio stycken härdar, en sotfläck, ett 
stolphål samt en brunn/grop. Den totala mängden slagg som 
påträffdes uppgick till 665 gr, varav 160 gr hittades i en härd. 
Övriga 505 gram slagg påträffades i matjordsrester och på 
alvens yta. Omedelbart öster om en sten fanns en brunn (A 
13), vilken mätte 3,0 x 2,35 m i storlek vid alvytan och 0,67 
m djup. Fyllningen bestod av en sotig humös sand, med 
inslag av skörbränd sten och kol. Fynden utgjordes av sin
trad lera med fragment av jämslagg (1050 gr), keramik (70 
gr), bränd lera (15 gr) samt slagen flinta (15 gr), (F 16). Ett 
kolprov togs från fyllningen av brunnen för C14-analys, ett 
kalibrerat intervall BC 400-270 (Id nr 21).

Analyser av slagg

Slaggprovet från boplatsen vid STJÄRNARP hämtades från 
en brunn (A 13) på Yta B. Arkeometallurgiska Institutet 
sammanfattar analysresultatet med följande ord:

"Prov nr N-27 010:16
Det översända provet bestod av tre slaggliknande 
bitar varav två vid okulär besiktning visade sig vara bränd 
lera möjligen ugnsfragment. Den tredje mer slaggliknande 
biten har efter kemisk analys visat sig bestå av sintrad lera. 
Detta visas av de höga Si 02 och Al2 03 haltema samt 
genom den mycket höga smältpunkten. Den för en lera rela
tivt höga jämhalten antyder, att den sintrade leran torde här
röra från en jämframställningsugn eller från en smideshärd. 
Lerbiten var något magnetisk vilket tyder på närvaro av 
metalliskt järn eller magnetit, det förra är det mest sannolika. 
En metallografisk undersökning har ansetts onödig i detta 
fall." (AMI-rapport nr 26/86)

Den sintrade leran härrör sannolikt från en ugnsvägg. Detta 
och resterna av jämslagg i en härd och i alvytan, utgör svaga 
indikationer på att järnframställning och kan ha förekommit 
i anslutning till grävningsyta B.
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Fig 22. Grävningsytorna vid STJÄRNARP. Anläggningar med fynd av 
slagg, sintrad lera med slagg och slipstenar är markerade. Skala 1:500.
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Fig 23. Grävningsylan vid SANNAGÅRD. Anläggningar med fynd av 
slagg, metallfragment samt degel- och gjutformsfragment är markerade. 
Skala 1:500.
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Sannagård

På boplatsen SANNAGÅRD påträffades lämningar efter 
arbetsstegen järnframställning och förädling, i form av bläs- 
terugn och smideshärdar. Fyndsammanhangen redovisas i 
tabell 8, bilaga 4.

Den tydligaste arkeologiska lämningen efter arbetssteget 
järnproduktion på boplatsen vid SANNAGÅRD, utgjordes 
av en schaktugn (A 45), belägen på grävningsytans syd
sluttning. Anläggningen var 0,65 x 0,70 m stor, 0,40 m djup 
och nedgrävd i morängrus. Ugnen var uppbyggd av en ring 
med kantställda skörbrända hällar, ca 0,40 x 0,30 m stora 
och 0,10 m tjocka. Dess södra vägg bestod av en 0,8 x 0,5 m 
stor klumpsten. Väggarna var delvis tätade med bränd lera. 
Fyllningen i anläggningen bestod av brun sand, bränd lera, 
sot och kolfragment. Fynden (F 56) utgjordes av slagg, delar 
av ett keramikkärl, bränd lera och kol. Keramikkärlet har 
sannolikt placerats sekundärt i anläggningen efter en avslu
tad reduktionsprocess. Ett kolprov hämtades ur fyllningen 
från ugnens nedre del. En C-14 analys gav ett kalibrerat 
intervall på BC 5-120 AD (Id nr 34).

I tre av de 13 härdarna på grävningsytans sydsluttning 
påträffades slagg De tre härdarna var ca 1 x 2 m stora och 0,1

- 0,2 m djupa. Fyllningen bestod av sotig sand med skör
brända stenar. Fynden bestod av slagg, keramik, bränd lera, 
flinta och kol. Ett kolprov hämtades ur en av härdarna (A 46) 
för en C14-analys. Det kalibrerade intervallet låg på BC 
350-120 (Id nr 32). Härden ifråga var belägen invid schakt
ugnen (A 54). Slagg från denna kan dock sekundärt hamnat i 
härden. Den kan ha använts i samband med en smides
process vid ett tidigare tillfälle.

Slagg påträffades i fem gropar och i ett gropsystem. Vilka 
var belägna på grävningsytans mellersta del på en alv av 
sand. Groparna var 1 - 3 m stora och 0,20-0,75 m djupa. 
Fyllningen bestod av brun humös sotig sand med inslag av 
sten och skörbränd sten. Två kolprov som härrör från A 83 
respektive A 87, gav kalibrerade intervall på BC 390-200 (Id 
nr 31) och 530-635 AD (Id nr 40).

Kombinationen av fynd i anläggningarna gör att dessa all
mänt kan tolkas som avfallsgropar. Inslaget av järn- och 
bronsfragment samt slagg utgör sannolikt lämningar efter 
arbetssteget förädling. Slaggen var fragmentarisk till såväl 
form som kvantitet. Fynd av degel- och gjutformsfragment 
speglar sannolikt bearbetning av bronser under perioden för
romersk järnålder (ARTELIUS, LUNDQVIST 1988:56).

Fig 24. Foto. SANNAGÅRD. A 45. Schaktugn under utgrävning. Från Ö. Foto Lars Lundqvist.
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Analyser av slagg

I syfte att undersöka hurvida slaggen i groparna härrör från 
järn- eller bronshantering, valdes två slaggprover ut för ana
lys. Dessutom hämtades ett prov från schaktugnen.

Slaggprovet N-27 012:F 31, härrör från (A 42) en grop. Prov 
N-27 012:F 47 hämtades ur (A 44) en grop med härd. Prov 
N-27 012:F 56 & F 56-2 härrör från (A 45) en schaktugn. 
Arkeometallurgiska Institutet sammanfattar resultaten med 
följande ord:

Prov N-27 012:F 31 & F 47

"Kommentar till de kemiska analyserna

Slaggen kan karaktäriseras som jämslagg. I de fall den här
rör från lågteknisk järnframställning bör jämutbytet ha blivit 
relativt gott. Några högre halter av ämnen, främst CuO, ZnO 
och PbO, indikerande kopparslagg existerar inte." (AMI- 
rapport nr 7/87)

Prov N-27 012:F 56 & F 56-2

"Kommentar till strukturanalyserna (metallografiska under
sökningar)

Strukturanalysen av prov nr F 56 visar en för lågtekniska 
slagger vanlig struktur men det kan icke, utifrån en okulär 
besiktning av provet, uteslutas att provet till stor del består 
av sintrad lera. Därför har ytterligare ett prov uttagits för 
analys, prov 2 från grusigt sandlager utanför ugn, A 45.

mu fco

SANNA6ÅRD SAHNA6ÅRD 
Forn/ 97 Fornt 97

SKOTTORP SKOTTORP 
Fornt 22 fbrnl 21
Skummes lövs Skummeslov Vinberg sn Vinberg sn
Hallana Ha Hand Halland Halland
11-27011-49 H-27011-177 N-270I2-F3I N-Z70IZF47
A 63 A 201 A-42 A 47

Fig 26. Stapeldiagram över slaggsammansättning på slaggprover hämtade 
ur anläggningar i samband med utgrävningar av boplatserna SKOTTORP. 
STJÄRNARP och SANNAGÅRD, med avseende på järnoxid (FeO), kiselox- 

id (Si 02) och manganoxid (MnO). Se bilaga 3, tabell XXIV.

Fig 25. Foto. SANNAGÅRD. A 45. Schaktugn. Från N. Foto Bo Strömberg.
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Strukturanalysen visar en för jämslagger vanlig struktur. 
Provet innehåller även en del spridda inneslutningar av 
metalliskt järn." (AMI-rapport nr 7/87)

En tolkning av det arkeologiska materialet är att schaktug
nen representerar arbetssteget järnframställning, samt att 
härdarna med slagg i fyllningen sannolikt utgör lämningar 
efter arbetsteget förädling genom smide.

Gunnestorp

Järnhantering på boplatsen GUNNESTORP representeras 
främst av två schaktugnar, vilka utgör lämningar efter 
arbetssteget järnframställning.

Ugnen A 13 var rund 0,6 x 0,55 m stor och 0,4 m djup. 
Väggarna bestod av klumpstenar (0,20 m stora) samt två 
stycken hällar (0,26 x 0,26 m stora och 0,10 m tjocka) i den 
östra respektive södra väggen. Fyllningen bestod av sotig 
mylla med kol och sintrad lera. Fynden (F 641) bestod av 
slagg, keramik, bränd lera och flinta. Ett kolprov från 
anläggningens fyllning C-14 daterades och gav ett kalibrerat 
intervall på BC 95-73 AD (Id nr 45).

Ugnen A 19 var 1,1 x 0,56 m stor och 0,25 m djup. Tre av 
ugnens sidor bestod av kantställda hällar, vilka var ca 0,1 x 
0,1 m stora och hälften så tjocka. Fyllningen bestod av sotig 
mylla och kol. Fynden (F 595) utgjordes av slagg, keramik, 
bränd lera bränt ben och flinta. Utanför anläggningens södra 
sida låg slagg i lager om 3 - 4 skikt. Ett kolprov från anlägg
ningen C-14 daterades och gav ett kalibrerat intervall på BC 
352-53 AD (Id nr 44). (ULLBERG-LOH manuskript).

Fig 27. Foto. GUNNESTORP. A 19 Schaktugn. Foto Kerstin Billing. 
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Fig 28. Sammanställning över C-14 dateringar (kalibrerade intervall) från kolprover hämtade ur anläggningar i samband med utgrävningar av boplatserna 
SKOTTORP, STJÄRNARP, SANNAGÅRD och GUNNESTORP. Numreringar i diagrammet hänsyftar till Cl4 dateringar i Bilaga 2, Tabell IIV

Dateringar av lämningar efter 
järnhantering på boplatser i Halland

I samband med de ovan beskrivna aktuella undersökning
arna, togs långa serier av kolprover ur olika anläggningar. 
(ARTELIUS, LUNDQVIST 1989:75-79).

Kalibrerade C-14 värden från analyser av kolprover från 
lämningarna på boplatsen vid lokalen SKOTTORP, avgrän
sar denna till perioden 1100 f Kr - 500 e Kr. Spåren efter 
järnhantering i form av förädling (smide) består av slagg i en 
härd (A 63), vars kalibrerade C-14 intervall ligger mellan 
BC 180-10 AD. Kol från fyllningen i ett stolphål (A 201) 
med ett slaggstycke (F 177) har ett kalibrerat intervall på 
250-410 AD (Id nr 15). Ett kolprov från en inneslutning i 
slaggstycket (F 177) ger ett kalibrerat intervall BC 1436- 
1135 (Id nr 1). Detta understryker att slaggen har bildats vid 
ett tidigare tillfälle och senare använts sekundärt som stöd i 
ett stolphål. Indikationer på järnhantering kan beläggas till 
perioderna förromersk och romersk järnålder. Kolprovet 
från slaggstycket väcker däremot en rad frågetecken.

Kolprover ur anläggningar från boplatsen vid lokalen 
STJÄRNARP avgränsar denna till perioden 700 f Kr - 400 e 
Kr. Lämningar efter järnhantering utgörs främst av slagg i en 
härd (A 2) och ett stycke sintrad lera med jämslagg i en 
brunn (A 13) från YTA B. Det senare fyndet påträffades i en 
brunn, vilken genom ett kalibrerat värde från ett kolprov 
daterats till intervallet BC 400-270. Då ingen blästerugn 
påträffats, är det bara möjligt att konstatera arbets steget för
ädling genom fynd av slagg i en härd. Indikationen på järn
hantering kan beläggas till perioden förromersk järnålder.

Boplatsen vid lokalen SANNAGÅRD har genom kalibrerade 
C-14 värden kronologiskt avgränsats till perioden 1100 f Kr 
- 600 e Kr. Arbetssteget järnframställning representeras av 
en schaktugn (A 45), vars kalibrerade C-14 värde ligger 
inom perioden BC 5-120 AD. Arbetsteget förädling repre
senteras av tre härdar med slagg. Ett kolprov från en av dessa 
härdar (A 46), C-14 analyserades och gav ett kalibrerat

intervall på BC 350-120. Lämningarna efter järnhantering 
genom smide kan beläggas till förromersk järnålder, och 
järnframställning till perioden äldre romersk järnålder.

De två blästerugnarna vid lokalen GUNNESTORP repre
senterar arbetssteget järnframställning. Kolprover från 
anläggningarna har kalibrerade C-14 intervall på BC 95-73 
AD (A 13), respektive BC 352-53 AD (A 19). Indikationen 
på järnhantering kan beläggas till förromersk och romersk 
järnålder.

6. DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING

Denna uppsats har haft till syfte att beskriva och diskutera 
lämningar efter järnhantering i Halland utifrån ett kronolo
giskt och naturgeografiskt perspektiv. Begreppet järnhante
ring har definierats som en arbetsprocess, vilken innefattar 
stegen råvaruinsamling, järnframställning och förädling av 
järnet.

Bakgrunden till uppsatsen står att finna i de arkeologiska 
undersökningar som utfördes i samband med byggandet av 
en naturgasledning genom Halland, samt det aktuella forsk
ningsläget om järnhantering. Under åren 1984-1987 genom
fördes SYDGAS II och VÄSTGAS I projekten av personal 
från Riksantikvarieämbetets UV-kontor i Kungsbacka (UV 
Väst). Vid slutundersökningarna påträffades tre boplatser 
med spår efter järnhantering i form av en ugn och genom 
fynd av slagg i olika anläggningar. De tre aktuella boplatser
na är SKOTTORP (fornlämning 22, Skummeslövs socken), 
STJÄRNARP (fornlämning 68, Eldsberga socken) och 
SANNAGÅRD (fornlämning 97, Vinbergs socken). 
(ARTELIUS 1987, CARLSSON 1987, STREIFFERT 
1987). Dessutom tillkommer lokalen GUNNESTORP (forn
lämning 85, Lindbergs socken) nord-ost om Varberg, med 
lämningar av blästerugnar.
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Arbetets målsättning är:

1) Att klarlägga och diskutera den aktuella forsknings
situationen i Sverige rörande järnhantering.

2) Att klarlägga de kronologiska och naturgeografiska 
omständigheterna för järnhantering i Halland

3) Att tolka lämningarna efter järnhantering i Halland 
utifrån ett diakront perspektiv

Svensk forskning rörande järnhantering har under de senaste 
två decennierna har enligt Gert Magnusson präglats av a) 
tekniska undersökningar, b) kronologiska undersökningar 
samt c) regionala undersökningar. De metallurgiska analys
metoderna har använts i syfte att undersöka den förhistoriska 
blästerugnstekniken och den kemiska processen vid järn
framställning i denna ugnstyp. De kronologiska diskussio
nerna har haft till syfte att klarlägga var och när jäm började 
framställas inom nuvarande Sveriges gränser. Kunskaperna 
om järnhantering har sannolikt nått Skandinavien på tre 
vägar. Dessa är via Baltikum till Mälardalen, från den polska 
kusten till Gotland och Öland samt via norra Tyskland över 
Danmark till Halland och Skåne (SERNING 1984). 
Områdesundersökningama har präglats av liknande fråge
ställningar, men i betydligt mindre skala. Undersöknings
områdena har utgjorts av landskap som t ex Dalarna, 
Jämtland, Småland och Västergötland.

En sammanställning av publicerade uppgifter visar på föl
jande tendenser. Under förromersk och äldre romersk järnål
der är arbetsteget järnframställning inom järnhanteringen 
knuten till boplatser eller i terrängen i anslutning till dessa. 
Under yngre romersk järnålder och folkvandringstid är järn
framställningen fortfarande knuten till bosättningarna, men 
verksamheten bedrivs på speciella platser i en relativt stor 
skala. Under yngre järnålder och tidig medeltid är jämfram- 
ställningsplatsema lokaliserade till råvarutillgångar vid sjöar 
och myrar i skogsområden. Frågan är nu om dessa tendenser 
är representativa eller om det är ett schimärt resultat, bero
ende på hur olika arkeologiska undersökningar har bedrivits.

En hypotetisk modell för järnhantering 
i Halland och västra Småland sett ur 
ett diakront perspektiv

På boplatsen SKOTTORP påträffades lämningar efter 
bebyggelse i tre sekvenser mellan 1100 f Kr - 500 e Kr. 
Dessa bestod av ett långhus från yngre bronsålder, två lång
hus från förromersk järnålder samt ytterligare två långhus 
från romersk järnålder. Vid STJÄRNARP avgränsades bo
platsen kronologiskt mellan 700 f Kr - 400 e Kr. Ett långhus 
påträffades på grävningsytan (ARTELIUS, LUNDQVIST 
1989: 7-17, 20-26). Lämningar av slagg i anläggningar på 
boplatserna, speglar främst arbetssteget förädling (momen
tet smide) inom järnhanteringen. Sannolikt har denna pågått 
under förromersk och romersk järnålder vid den först nämn
da boplatsen och under förromersk järnålder på den senare. 
På boplatsen vid SANNAGÅRD påträffades lämningar som 
kronologiskt avgränsar boplatsen till perioden 1100 f Kr. - 
600 e Kr. På gmsåsens krön påträffades ett långhus troligen 
från romersk järnålder (ARTELIUS, LUNDQVIST 1989: 
34

52-70). Arbetsstegen järnframställning och förädling inom 
järnhantering speglas främst av anläggningar som en schakt
ugn och härdar med slagg i fyllningen. De aktuella anlägg
ningarna daterades genom kolprov till sen förromersk 
och romersk järnålder. Samtliga anläggningar var belägna 
på åsens sydsluttning. Arbetssteget järnframställning på bo
platsen GUNNESTORP, representeras av två schaktugnar 
som daterades till förromersk järnålder (ULLBERG-LOH 
manuskript, UV-Väst).

Den viktigaste anläggningen vid en jämframställningsplats 
utgörs givetvis av blästerugnen. Men för att jämframställ
ningsplats skall kunna definieras enligt Gert Magnusson, 
borde även anläggningar som rostningshärdar, kolnings- 
gropar och fällstenar konstateras. Dessa har ej påträffats i 
samband med undersökningarna vid SANNAGÅRD eller 
GUNNESTORP. Jag kan lämna två förklaringar som tills 
vidare får betraktas som arbetshypoteser. Den första är att 
lämningar efter järnframställning på boplatser inte avsatt 
likartade spår som på jämframställningsplatsema i Jämtland 
och Västergötland från yngre järnålder och medeltid, vilka 
Magnusson har undersökt. Arbetsprocesserna kan ha varit 
organiserade på olika sätt. Den andra förklaringen är att de i 
denna uppsats beskrivna boplatserna ligger i den halländska 
fullåkersbygden. Slaggrester, slaggvarp och fällstenar kan 
då ha odlats bort. Den ringa slaggmängden kan även bero 
på att produktionen av jäm i Halland under äldre järnålder, 
var mycket liten kvantitativt sett.

Överförs de kronologiska uppgifterna om järnhantering i 
Halland och västra Småland till det av Gert Magnusson for
mulerade begrepet om kronologiska horisonter, finns det 
antydningar till inslag av tre horisonter i det arkeologiska 
källmaterialet. Den första faller inom perioden förromersk 
järnålder (Magnusson: Period I, 600 f Kr-0), och den andra 
till romersk järnålder (Magnusson: Period II, 0-600 e Kr). 
Dessa är knutna till boplatser på kustslätten och i övergångs- 
zonen. Den tredje jämhorisonten faller inom sen medeltid 
(Magnusson: Period V, 1250-1500 e Kr). De C-14 dateringar 
som skall representera denna horisont härrör från sju stycken 
kolprov, vilka hämtats ur slaggvarp i SÖDRA UNNARYD 
av Lennart Klang (1984), samt från HISHULTSOMRÅDET 
av Sven Nöjd (WEDBERG 1981).

Lokalisering av jämframställningsplatser i landskapet är 
beroende av tre huvudfaktorer. Dessa är a) boplatsernas läge 
i landskapet, b) tillgång på råvaror (myr- och sjömalm samt 
rödjord) i landskapet samt c) energitillgångar (bränsle och 
vattenkraft). Dessutom tillkommer en diffus faktor som 
samhällets behov av jäm, som avgjorde produktionens kvan
titet (STRÖMBERG under tryckning). Följande tendenser 
kan iakttagas utifrån materialet.

Arbetsstegen järnframställning och förädling under äldre 
järnålder har varit lokaliserad till boplatser. Råvaror och 
bränsle har transporterats till gården/byn. Den producerade 
kvantiteten jäm var relativt liten. Ugnarna utgjordes av bläs- 
temgnar. Svaga indikationer på detta har främst påträffats på 
boplatserna GUNNESTORP och SANNAGÅRD.

I HISHULTSOMRÅDET och i SÖDRA UNNARYD, finns 
lämningar efter järnhantering i form av slaggvarp vid myrar 
i skogsmark, vid sjöar samt i vissa fall i anslutning till vatt-
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Fig 29. Hypotetisk modell över järnproduktionens förändrade lokalisering i Halland, under järnålder och medeltid, sett ur ett diakront perspektiv.

endrag. Utifrån enstaka C-14 dateringar, finns det en logisk 
grund att anta att järnframställningen i dessa områden 
pågick under perioden yngsta järnålder och medeltid. 
Arbetssteget järnframställning har i dessa fall varit råvaru- 
och energilokaliserade. Sjö- och myrmalm samt rödjord har 
funnits i jämframställningsplatsemas omedelbara närhet, 
liksom energikällor som vattenkraft och skog (kol). De pro
ducerade kvantiteterna jäm har varit relativt stora. Ugnarna 
utgjordes av blästerugnar vid myrar och sjöar. Vid vattendragen 
fanns vattendrivna blästrar till ugnarna. Lämningarna efter 
arbetssteget järnframställning i TVÅÅKERSOMRÅDET 
består av slaggvarp, vilka ej är daterade. De två jämfram- 
ställningsplatsema i området har varit råvarulokaliserade, 
och i det ena fallet även energilokaliserad.

De kronologiska och rumsliga omständigheterna för järn
hantering i Halland med omgivningar, tenderar att uppvisa

ett likartat mönster med motsvarande lämningar från övriga 
Sverige.

Enligt denna modell var lantbruket denna främsta ekonomiska 
försörjningskällan under såväl äldre som yngre järnålder. 
Boplatserna var då lokaliserade till den halländska kustslät
ten, vars jordar lämpade sig för åkerbruk och boskapssköt
sel. Järnhanteringen var av liten betydelse och arbetssteget 
järnframställning bedrevs på boplatsema.Under yngsta järn
ålder och tidig medeltid ökade järnhanteringens betydelse, 
och en form av säsongsbundet "fäbodväsende" utvecklades. 
Lantbruket var av största betydelse. Men under vissa måna
der om året arbetade man vid sjöar och myrar i det kuperade 
skogsklädda inlandet med råvaruinsamling och järnfram
ställning. Under senare delen av medeltiden ökar järnhante
ringens betydelse. Arbetsinsatserna vid sjöar och myrar är 
inte längre säsongsbundna. Vattenkraft tas till hjälp för att
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driva blästrama. Järnhanteringen ligger till grund för en 
kolonisation av exempelvis HISHULTSOMRÅDET. Under 
medeltiden påverkar även framväxande centralmakter och 
kyrkan förändringarnas gång.

Men ovan beskrivna modell är en klar förenkling av en 
mycket komplex utveckling. Detta understryks vid en jäm
förelse mellan de båda skogsområdena i inlandet, HISHULT 
respektive SÖDRA UNNARYD. Inom det första finns ett 
stort antal slaggvarp, men inga förhistoriska gravar (förutom 
fem stycken vid Lagan). Inom det senare området finns såväl 
slaggvarp som förhistoriska gravar.

Järnhantering i Halland sett ur ett 
diffusionistiskt perspektiv

Inga Seming antog i artikel (1984) att Skåne-Halland 
utgjorde ett introduktionsområde för järn. Kunskaperna om 
järnhantering skulle då härröra från Danmark. Antagandet 
kan idag underbyggas genom resultaten från undersökning
arna i samband med SYDGAS II och VÄSTGAS I projek
ten. De flesta jämframställningsplatsema i Danmark med 
rester av blästerugnar har påträffats på Jylland. Dessa utgjor
des av schaktugnar med underliggande slaggrop, som date
rats till perioden 100-600 e Kr. Denna ugnstyp har en geo
grafisk utbredning som sträcker sig från nuvarande Polen, 
norra Tyskland och Jylland (VOSS 1962:27). Spår efter mot
svarande lämningar från förromersk järnålder har tidigare 
varit sällsynta. I samband med byggandet av naturgasled
ningar på västra Själland, påträffades lämningar efter delvis 
nedgrävda schaktugnar med väggar av bränd lera och slagg- 
avtappning genom ugnssidan. Anläggningarna daterades till 
105 f Kr, och var belägna i anslutning till en boplats 
(ANDERSEN m fl, 1987 a, ANDERSEN m fl, 1987 b).

Gudmund Hatt undersökte 1935 lämningar efter järnhante
ring på Fogstrup Hede, sydväst om Silkeborg på Jylland. 
Platsen lokaliserades genom fynd av slagg invid lämningar 
efter en fossil åker. Men ett par koncentrationer av slaggen 
påträffades i samband med härdar. Vid en undersökning av 
dessa hade karaktären av flacka, lerfordrade eldstäder, ca 3,5 
m i diameter och 12-15 cm tjocka. En uthamrad jämlupp 
påträffades i samband med slaggen på den fossila åkervallen. 
En kemisk analys av denna visade att föremålet bestod av 
60% metalliskt järn. Resten utgjordes av järnoxid. Den lerin- 
fordade härden tolkades av Gudmund Hatt som en enkel 
form av ugn för järnframställning. Anläggningen daterades 
genom fynd av ett keramikkärl, till perioden keltisk järnålder 
(HATT 1936).

I samband med undersökningen av boplatsen vid HODDE 
på Jylland, påträffades omfattande lämningar efter långhus 
från yngsta bronsålder och förromersk järnålder. På avgräns- 
bar del av boplatsytan hittades en koncentration av jämslagg 
i stolphål. Byggnaden som stolphålen utgjorde rester av tol
kades som en smedja (H VASS 1985:168-171,319).

I en artikel av Karin Levinsen, beskrivs järnets introduktion i 
Danmark. Fynden av de tidigaste jämföremålen som påträff
ats i på Jylland, har daterats till ca 800 f Kr. Motsvarande 
datering för den äldst dokumenterade jämslaggen, ligger vid 
ca 500 f Kr. Enligt Levinsen härrör de äldsta schaktugnama 
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för järnframställning från perioden äldre romersk järnålder. 
(De ovan beskrivna ugnarna på Själland var inte kända 1984. 
Förf. anm.) Under yngre romersk järnålder kan en "stordrift" 
av järnframställning konstateras på Jylland (LEVINSEN 
1984).

Det finns med andra ord underlag för påståendet, att 
Halland-Skåne utgör ett introduktionsområde för järnhante
ring. Kunskaperna om detta kan mycket väl härröra från 
Danmark. Men för att kunskaperna skall tas emot och verk
samheten kunna drivas, anser jag att det måste finnas en 
grund av ekonomisk och/eller social karaktär inom sam
hället för detta.

Kungsbacka 1990-01-25

Bo Strömberg



Summary

The purpose of this paper is to describe and discuss remains 
of low technology ironwork in Halland from both a chrono
logical and a natural-geographical perspective. Iron working 
is here defined as a work process including different stages: 
collection of raw material, producing and processing of iron. 
This paper is based on the assumption that the location of 
iron production and also the position of these iron produc
tion sites in relation to settlement sites, reflect a part of the 
economic maintenance in a society.

The background of this article is to be found in the excava
tions carried out in connection with the construction of a 
natural gas pipeline through Halland, as well as in current 
research on iron production. During the years 1984-1987 the 
projects SYDGAS II and VÄSTGAS I were performed by 
staff at Riksantikvarieämbetet in Kungsbacka (UV Väst). At 
the final excavations three settlement sites revealing traces 
of iron production a furnace were found along with slag in 
different constructions. The settlement sites in question are 
SKOTTORP (ancient monument 22, parish of Skummes
löv), STJÄRNARP (ancient monument 68, parish of 
Eldsberga) and SANNAGÅRD (ancient monument 97, 
parish of Vinberg). ARTELIUS 1987, CARLSSON 1987, 
STREIFFERT 1987). Worth mentioning is also GUNNES- 
TORP (ancient monument 85, parish of Lindberg) with 
remains of furnaces.

This article was written with three objectives:

1) To elucidate and discuss current research concerning low 
technology iron work

2) To explain the chronological and natural-geographical 
circumstances for iron production in Halland

3) To interpret the remains of iron production in Halland, 
using a diachronic perspective.

During the last two decades Swedish research on iron has 
been characterized by a) metallurgic and technological stu
dies b) discussions on chronological conditions and c) inve
stigations of specific areas in chosen regions,all according to 
Gert Magnusson. The metallurgic methods of analyzing 
have been used in order to examine the prehistoric technique 
of using furnaces and the chemical process for iron produc
tion . The purpose of the debate on chronology has been to 
explain where and when iron was first produced within the 
boundaries of Sweden of today. The knowledge of the iron 
industry most probably reached Scandinavia in three various 
ways - via Balticum to Mälardalen, from the Polish coast to 
Gotland - Öland and via the north of Germany, onto 
Denmark and then to Halland and Scania. The investigations 
of specific areas can be characterized by similar questions at 
issue, but investigation to a considerably smaller extent. 
Such investigations have been carried out in counties like 
Dalarna, Jämtland, Småland and Västergötland. This appro
ach to the research endeacoured to find a horizon for iron 
industry in different Swedish countries. All three above 
mentioned areas of research have an empirical - scientific 
character.

However, the problem is a complex one. In order to find the 
reasons behind, the investigations must be brought down to a 
local level and the iron industry must be connected to settle
ments and the natural resources offered in that area. A com
pilation of published data indicates the following tendencies. 
During the Pre-Roman time and the early Roman Iron Age, 
iron production was tied to settlements or to their vicinities. 
The same can be said of iron production during the Late 
Roman Iron Age and the Migration period, but the 
Ironworking was also carried out on specific sites on a relati
vely large scale.

During the Late Iron Age and the early Middle Ages the iron 
production sites were situated in connection with supplies of 
raw material by lakes and bogs in wooded regions. The 
question is whether these tendencies are representative or if 
the results are just imaginatory, depending on differences in 
the procedures of conduction investigations.

Iron production in Halland can be traced in the archaelo- 
gical material from the settlements at SANNAGÅRD and 
GUNNESTORP during the periods of the Pre-Roman and 
the older Roman Iron Age, the most obvious indication of 
which was a furnace.

At SKOTTORP and STJÄRNARP traces of processing has 
been come across as deposits of slag and forging hearths.

These sites were all situated on soft sand and gravel ridges in 
the coastal plain of Halland and in the transitory zone next to 
the undulation wooded inland parts. It can be assumed that 
raw material and fuel were transported to the village farm. 
The produced quantity of iron, was comparatively small.

Single radio carbon datings from the area of HISHULT and a 
minor series from SÖDRA UNNARYD, give rise to the 
assumption that the iron production in these areas was in 
process during the later Iron Age and the Middle Ages. 
Remains from iron production were found, namely slag 
heaps at bogs in wooded ground, by lakes and in certain 
cases in relation to water courses. The localization has, thus, 
depended on deposits of either raw material or waterpower. 
In the immediate neighbourhood of the iron production area 
there were ore from lakes, as well as bog ore and red soil.

Power resources such as water and wood (charcoal) were 
found, too. It can be assumed that in these regions the produ
ced quantities of iron was relatively great. The furnaces were 
located to both bogs and lakes. Down by the water courses 
there were water-driven furnaces.

The remains of iron production at TVÅÅKER consisted of 
slag heaps, which have not been dated.The two ironworking 
sites in this particular area were situated in connection to raw 
material, whereas in the other case in connection to water
power.
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BILAGA 1. Anläggningslista

Anläggningar med fynd av slagg, metall, slipstenar, 
deglar och gjutformar, från boplatserna vid SKOTTORP, 
STJÄRNARP, SANNAGÅRD och GUNNESTORP.

Anläggningsbeskrivningar från boplatserna, finns redo
visade i Nya Bidrag till Hallands äldsta historia nr 2, 
(ARTELIUS, LUNDQVIST 1989) samt i opublicerat manu
skript (ULLBERG-LOH).

SKOTTORP; fomlämning 22, Skummeslövs socken, 
Halland.
A 15 Härd
A 27 Härd
A 28 Härd
A 37 Härd
A 38 Härd
A 49 Härd
A 60:24 Grop
A 63 Härd
A 80:3 Stolphål
A 80:17 Stolphål
A 84 Grop
A 140:6 Stolphål
A 140:17 Stolphål
A 163 Stolphål
A 194 Stolphål
A 201 Stolphål
A 213 Härd

STJÄRNARP; fomlämning 68, Eldsberga socken, Halland.
Yta A, A 108 Fläck
Yta A, A 264 Stenpackning
Yta A, A 271 Stenpackning
Yta B, A 2 Härd
Yta B, A 13 Brunn

SANNAGÅRD; fomlämning 97, Vinbergs socken, 
Halland.
A 24 Grop
A 27 Grop
A 28 Grop
A 33 Härd
A 38 Härd
A 40:19 Stolphål
A 42 Grop
A 44 Grop och härd
A 45 Schaktugn
A 46 Härd
A 47 Gropsystem
A 58 Kulturlagerrest
A 78 Stolphål
A 83 Grop
A 87 Grop och härdrest
A 102 Grop
A 104 Härd och grop

GUNNESTORP; fomlämning 85, Lindbergs socken, 
Halland.
A 13 Schaktugn
A 19 Schaktugn
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BILAGA 2. Redovisning av C-14 dateringar som diskuterats i uppsatsen

Förkortningar för C-14 laboratorier

(ö) = Institut für Reine und Angewandte Kernphysik, der Christian-Albrechts Universität, Kiel. 
(Lu) = Kvartärgeologiska Institutionen vid Lunds Universitet, Lund.
(St) = Laboratoriet för Isotopgeologi, Naturhistoriska Riksmuséet, Stockholm.
(U) - Fysiska institutionen vid Uppsala Universitet, Uppsala 
(Ua) = The Svedberg-Laboratoriet, Uppsala Universitet.

Tabell L Resultat C-14 analyser av kolprover från anläggningar på grävningsytan på boplatsen SKOTTORP.

IcLnr Datering BP Reg. nr Anl. nr Anl. typ Fynd

I 3070+/-90 Ua-513 201 stolphål kolinneslutning i slagg
2 2790+/-80 KI-2471 234 härd grop keramik
3 2710+/-110 KI-2481 138 grop keramik
4 2550+/-60 KI-2475 13 häid keramik
5 2430+/-46 KI-2477 19 härd slagen flinta

6 2330*/-180 KI-2464 4 härd br. ben
7 2130+/-55 KI-2469 148:80 hus/stolphål -

8 2100+/-55 KI-2467 80:6 hus/stolphål -

9 2060+/-70 KI-2472 63 hänf slagg, keramik, br. lera, sl. flinta
10 205O+/-75 KI-2482 239 händ keramik, br. lera

11 1970+/-60 KI-2479 36 häni keramik, br. flinta
12 1830+/-55 KI-2476 16 härd -

13 1760+/-55 KI-2465 27 härd slagg, keramik, br. ben
14 1730+/-55 KI-2474 65 härd tänder
15 170O+/-55 KI-2473 201 stolphål slagg, keramik, br. lera, sl. flinta

16 1690+/-75 Ö-2480 38 härd degelfr. keramik, sl. flinta
17 1670+/-55 KI-2470 80:16 väggrest keramik, br. lera
18 1650+/-55 KI-2478 34 härd keramik, trä

Analyserna är utförda vid Institut für Reineund Angewandte Kernphysik, der Christian-Albrechts Universität 
Kiel (Kl) och vid The Svedberg-Laboratoriet, Uppsala Universitet (Ua).

Tabell II: Resultat C-14 analyser av kolprov från anläggningar på grävningsytan på boplatsen STJÄRNARP.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. nr Ani typ Fynd

19 2440+/-70 KI-2485 125 yA härd keramik
20 2320+/-110 KI-2489 205 yA härd keramik
21 2290+/-55 KI-2486 13 yB brunn sinL lera m slagg, keramik, 

sl. flinta
22 2180+/-55 KI-2493 89 yA stolphål -

23 2150*/-75 KI-2492 144 yA härd keramik

24 1940+/-90 KI-2491 272 yA händ keramik
25 1910+/-60 KI-2490 272 yA härd keramik
26 1840+/-90 KI-2487 67 yA grop keramik, br. lera
27 1740*/-! 10 KI-2488 70 yA härd keramik

Analyserna är utförda vid Institut für Reine und Angewandte Kernphysik, der Christian- Albrechts Universität 
Kiel (KI).
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Tabell Dö: Resultat C-14 analyser av kolprov frän anläggningar vid på grävningsytan på boplatsen SANNAGÅRD.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. nr AnL typ Fynd

28 2500+/-100 KI-2666 25 härd keramik, sL flinta
29 2400+/-26 KI-2647 6 härd keramik, br. lera, sl. flinta
30 2270+/-70 KI-2663 X - -

31 2220+/-60 KI-2653 83 grop slagg, degelfr. keramik, br. lera, 
br. & obr. ben, kvarts, sl. flinta

32 215O+/-50 KI-2651 46 härd slagg, keramik, br. lera, br. flinta

33 2130+/-70 Ö-2662 12 härd keramik
34 1940+/-65 KI-2650 45 schaktugn slagg, keramik, br. lera, br. ben.
35 1930+/-26 KI-2649 54 härdgrop keramik, br. lera, br. ben
36 1890+/-80 KI-2665 32 härd -
37 1830+/-80 KI-2659 40:69 hustfiärd -

38 1820+/-75 KI-2656 40:43 hus/stolphål keramik, br. lera, sl. flinta
39 1560+/-75 KI-2658 40:63 hus/stolphål keramik, br. lera
40 1490+/-65 KI-2652 87 gro[yhärd järn, keramik, org. br. ämne

Analyserna är utförda vid Institut für Reine und Angewandte Kernphysik, der Christian-Albrechts Universität 
Kiel (KI).

Tabell IV: Resultat C-14 analyser av kolprover från anläggningar på grävningsytan på boplatsen GUNNESTORP.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. nr Anl. typ Fynd

44 2075+/-125 St-7876 19 schaktugn slagg, keramik, br. lera, sl. flinta, 
br. ben, kol

45 1995+/-85 St-7879 13 schaktugn slagg, keramik, br. lera, sl. flinta, 
kol

Analyserna är utförda vid Laboratoriet för Isotopgeologi, Naturhistoriska Riksmuséet, Stockholm (St).

Tabell V: Resultat av C-14 analyser av kolprover från anläggningar i HISHULTSOMRÅDET och SÖDRA 
UNNARYD.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. typ Top. Läge RAÄnr/Lokal Socken Landskap

49 740+/-65 St-1697 jämfr.pl. Ö. Ringarp örkelljunga Skåne
50 650+/-65 St-1696 jämfr.pl. - Ö. Ringarp örkelljunga Skåne
51 530+/-100 Lu-232 slagg - Smedjegården Våxtorp Halland
52 250 Lu-233 antändmtrl. - Smedjegården Våxtorp Halland

53 930+/-115 St-10 177 fossåker skogm. 263 S. Unnaryd Småland
54 69O+/-70 St-10 174 slaggvarp strandb. 153 S. Unnaryd Småland
55 66O+/-70 St-10 173 slaggvarp strandb. 151 S. Unnaryd Småland
56 610+/-110 St-10 176 slaggvarp strandb. 227:2 S. Unnaryd Småland
57 525+/-70 St-10 175 slaggvarp strandb. 155:2 S. Unnaryd Småland

Analyserna har utförts vid Laboratoriet för Isotopgeologi, Naturhistoriska Riksmuséet, Stockholm (St). Uppgifterna 
om C-14 dateringar fiån HISHULTSOMRÅDET (HALLAND-SKÅNE), är hämtade ur MAGNUSSON 1986:214.

Tabell VI: Resultat av C-14 analyser av kolprover från lokalen FINNBÄCKEN, Hardemo socken, NÄRKE.

ItLnr Datering BP Reg. nr Anl. nr Anl. typ Läge

58 2160+/-115 St-4120
59 2140+/-65 U-2514 - - -
60 2117+/-120 St-4288 - - -

61 2115+/-115 St-4118 - - -

62 2091+/-110 St-4289 - - -

63 2051+/-110 St-4287
64 2015+/-65 U-2513 - - -

Tabellen är sammanställd med uppgifter från HANSSON 1985:59-66.

44



Tabell VH: Resultat av C-14 analyser från anläggningar på grävningsytan vid lokalen FORENTORPA ÄNGAR,
fomlämning 61, Ugglum socken, VÄSTERGÖTLAND.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. nr Anl. typ Läge

65 1915+/-90 St-6260 24 ugn
66 1910+/-90 St-6256 10 ugn -

67 1885+/-90 St-6257 15 ugn -

68 1885+/-90 St-6255 8 ugn -

69 1825+/-90 St-6258 31 slaggrop -

70 1695+/-90 St-6254 . kol under vall med slagg, keramik, jäm
71 1645+/-90 St-6252 - - kol i lager med slagg och keramik
72 1600+/-90 St-6253 - - -

Tabellen är sammanställd med uppgifter från FURINGSTEN 1980:22.

Tabell VHI: Resultat av C-14 analyser av kolprov från en ugn vid lokalen HALLFREDE, Follingbo socken, 
GOTLAND.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. nr Anl. typ Läge

73 2332+/-160 St-5686 ugn
74 1875+/-150 St-5687 - ugn

Tabellen är sammanställd med uppgifter från MAGNUSSON 1986:215 och SERNING 1984.

Tabell IX: Resultat av C-14 analyser av kolprover från anläggningar på grävningsytan vid lokalen HALLUNDA, 
fomlämning 13, Botkyrka socken, SÖDERMANLAND.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. nr Anl. typ Läge

75 4510+/-145 St-4004 boplats lager under grav - zon 4
76 3915+/-100 St-4014 105 stenstr. zon 2
77 2795+/-100 St-3591 82 härd zon 3
78 2812+/-105 St-4268 - - sotlager - zon 4 el. 5
79 2765+/-100 St-4271 96 grop zon 2

80 2740+/-100 St-3340 - boplatslager under grav - zon 5
81 2735+/-115 St-4032 46 ugn zon 2
82 2730+/-100 St-3336 - - boplatslager under grav - zon 6
83 2695+/-100 St-3335 - - sotgrop under grav - zon 1
84 2605+/-100 St-3587 38 grop zon 2

85 2570+/-100 St-3590 40 ugn zon 2
86 2570+/-130 St-3589 55 stolphål zon 4
87 2475+/-110 St-4269 64 härd zon 4
88 2562+/-100 St-4270 73 härd zon 2
89 2435+/-135 St-4015 102 ränna zon 2

90 1955+/-100 St-3338 . härdgrop under grav - zon 1
92 1010+/-100 St-3592 41 ugn zon 2
93 260+/-100 St-3337 - - sot i botten av grav - zon 1

Tabellen är sammanställd med uppgifter från JAANUSSON, VAHLNE 1975:32-33.
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Tabell X: Resultat av C-14 analyser av kolprover från anläggningar på grävningsytan vid lokalen HÄLLBY,
Listlena socken, UPPLAND.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. nr Anl. typ Läge

94 3660+/-115 St-8477 4 gropar sotiga gropar vid rostigt omr.
95 3135+/-105 St-8478 37 härd
96 3075+/-110 St-8476 2 sk.sLhög kol fr. 0,5 m djup
97 2870+/-80 St-8475 2 sk.sLhög kol fr. 0,4 m djup
98 2740+/-75 St-8473 2 sk.sLhög kol fr. 0,2 m djup

99 2355+/-110 St-8483 52 ugn
100 2055+/-105 St-8482 40 härd
101 2040+/-110 St-8480 18 händ
102 2035+/-105 St-8481 59 härd
103 1910+/-175 St-8479 1 sk.st.hög kol fr. 02 m djup
104 160O+/-125 St-8474 1 sk.sLhög kol fr. 0,1 m djup

Tabellen är sammanställd med uppgifter från HJÄRTHNER-HOLDAR 1984:92-93 och 1987:121.

Tabell XI: Resultat av C-14 analyser av kolprover från en ugn vid lokalen HÄSSELBY BORG,
Köping socken, ÖLAND.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. nr Anl. typ Läge

105 2060+/-90 St-6273 ugn
106 2055+/-90 St-6271 - ugn
107 2030+/-90 St-6272 - ugn
108 1975+/-95 St-6274 - ugn

Tabellen är sammanställd med uppgifter från EDGREN 1978:82-84 och MAGNUSSON 1986:217

Tabell XII: Resultat av C-14 analyser av kolprover från anläggningar på grävningsytan vid lokalen RYD, 
fomlämning 4 & 5, Ryds socken, VÄSTERGÖTLAND.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. nr Anl. typ Läge

109 2160+/-100 St-3385 grop
110 1250+/-100 St-3431 - grop
111 1120+/-145 St-3432 grop

Tabellen är sammanställd med uppgifter från SARLVIK 1975:10.

Tabell XII: Resultat av C-14 analyser av kolprover från anläggningaar på grävningsytan vid lokalen RÖDA 
JORDEN, fomlämning 69 & 70, Skinnskattebergs socken, VÄSTMANLAND.

Id.nr Datering Reg. nr Anl. nr Anl. typ Läge

112 38O+/-70 f.Kr. St-8786 3 ugn foml. 69
113 220+/-75 e.Kr. St-9303 1 ugn fonii. 70
114 185+/-85 f.Kr. St-9299 - grop grop framför Anl. 1, foml 69

115 140+/-85 f.Kr. St-9300 2 ugn foml. 69

Tabellen är sammanställd med uppgifter från WEDBERG 1984:160.

Tabell X1H: Resultat av C-14 analyser av kolprover från lokalen SMEDSGÅRDEN, Hardemo socken, NÄRKE.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. nr Anl. typ Läge

116 2160+/-180 St-8886 kulturlager med slagg och ugnsrester
117 214O+/-110 St-8887 • kulturlager med slagg och ugnsrester

Tabellen är sammanställd med uppgifter från HANSSON 1985:59-66.
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Tabell XIV: Resultat av C-14 analyser av kolprover från anläggningar på grävningsytan vid lokalen
STORVRETA, Gamla Uppsala socken, UPPLAND.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. nr Anl. typ Läge

118 3280+/-90 St-9172 16 sk.sLhög kol fr. 0,4 m djup
119 2785+Z-75 St-9171 16 sk.sLhög kol fr. 0,3 m djup
120 2285+/-80 St-9180 2 sk.sLhög kol fr. 0,45 m djup
121 1685+/-75 St-9173 20 härd
122 1605+/-75 St-9178 63 smid. grop

123 1580+/-75 St-9174 39 händ
124 1565+/-75 St-9176 49 härd
125 1555+/-100 St-9179 65 händ
126 1525+/-75 St-9177 79 härd
127 900+/-75 St-9175 46 härd

Tabellen är sammanställd med uppgifter från HJ ÄRTHNER- HOLD AR 1987:121.

Tabell XV: Resultat av C-14 analyser av kolprover från anläggningar vid lokalen STÅNGA ANNEX, 

Stånga socken, GOTLAND.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. nr Anl. typ Läge

128 2160 St-5463 ugn
129 2055 St-5348 - - åkermark
130 2050 St-5344 - - åkermark
131 1955 St-5341 - ådersp. åkermark
132 1405 St-5462 - ugn

133 1805 St-6951 husgr. bopl.
134 1795 St-6952 - - bopl.
135 1855 St-5461 - ugn -
136 1590 St-5347 - husgr. bopl.
137 1460 St-5342 - häid bopl.

138 1490 St-5345 _ bopl.
139 1435 St-5346 - husgr. bopl.
140 1190 St-5343 * åkermark

Tabellen sammanställd med uppgifter från CARLSSON 1976 och 1979:71-83,160, GRIMLUND-MANNEKE 
1979:179 och MAGNUSSON 1986:215.
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Tabell XVI: Resultat av C-14 analyser av kolprover från jämframställningsplatser i DALARNA, insamlade vid en
områdes undersökning.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. typ Top. läge RAÄ/Lokal Socken Landskap

141 1725+/-205 St-3743 slagglager strandb. 24 Torsång Dalarna
142 1495+/-100 St-3308 slaggvall strandb. 141 Osa Dalarna
143 1495+/-175 St-3748 slaggvall strandb. 179 Jäma Dalarna
144 1485+/-100 St-3764 slaggvall strandb. 21 Jäma Dalarna
145 1360+/-100 St-3317 slaggvall strandb. 80 Osa Dalarna

146 1285+/-130 St-3315 slaggvarp strandb. 162 Rättvik Dalarna
147 1285+/-100 St-3742 slaggvarp strandb. 142 Jäma Dalarna
148 1275+/-100 St-3316 slagglager strandb. 49 En viken Dalarna
149 1270+/-100 St-3751 slaggvarp strandb. 2 Nås Dalarna
150 1270+/-100 St-3977 - - Trots Udde Siljansnäs Dalarna

151 126O+/-105 St-3978 - Trots Udde Siljansnäs Dalarna
152 1260+/-100 St-3762 slagglager strandb. 11 St. Skedvi Dalarna
153 1250+/-100 St-3316 slaggvarp strandb. 127 Rättvik Dalarna
154 1250+/-110 St-4072 slagglager strandb. 309 Mora Dalarna

155 1240+/-100 St-3312 slaggvarp strandb. 3 Ore Dalarna

156 1190+/-100 St-3761 slaggvall strandb. 9 Siljansnäs Dalarna
157 1185+/-165 St-165 slagglager strandb. 40 Torsång Dalarna
158 1185+/-150 St-6675 - - Vemån Venjan Dalarna
159 1180+/-100 St-3747 slaggvall strandb. 103 Äppelbo Dalarna
160 1180+/-110 St-4077 slaggvarp strandb. 72 Sollerön Dalarna

161 1175+/-100 St-3740 slaggvarp strandb. 4 Nås Dalarna
162 1170+/-100 St-3760 ugn strandb. 36 Hedemora Dalarna
163 1165+/-115 St-3746 ugn strandb. 99 Hedemora Dalarna
164 1155+/-100 St-3745 slaggvall strandb. 90 Jäma Dalarna
165 1140+/-100 St-3759 slaggvall strandb. 36 Nås Dalarna

166 1130+/-100 Sl-3314 slaggvarp strandb. 68 Rättvik Dalarna
167 1120+/-100 St-3311 slaggvall strandb. 224 Orsa Dalarna
168 1120+/-100 St-3752 slaggvall strandb. 156 Jäma Dalarna
169 1110+/-100 St-3690 slaggvall strandb. 47 Malung Dalarna

170 1080+/-110 St-4077 slaggvarp strandb. 72 Sollerön Dalarna

171 1075+/-100 St-3765 slaggvall strandb. 32 Floda Dalarna
172 1030+/-100 St-3749 slagglager strandb. 52 St. Tuna Dalarna
173 1015+/-105 St-4053 - - Truts Udde Siljansnäs Dalarna
174 995+/-100 St-3763 slaggvarp strandb. 256 Djura Dalarna

175 965+/-100 St-3750 slaggvall strandb. 27 åi Dalarna

176 815+/-110 St-4073 slagglager strandb. 146 Mota Dalarna

177 705+/-65 St-1931 - - Dysdalen Älvdalen Dalarna

178 650+/-100 St-3975 - - Truts Udde Siljansnäs Dalarna

179 490+/-65 St-1932 - - Dysdalen Älvdalen Dalarna
180 440+/-190 St-3741 slaggvall strandb. 66 Husby Dalarna

Tabellen är sammanställd med uppgifter från HYENSTRAND 1974a: 193 och MAGNUSSON 1986:180.

Tabell XVII: Resultat av C-14 analyser av kolprover från jämframställningsplatser i HÄRJEDALEN, insamlade vid 
en områdes undersökning.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. typ Top. läge RAÄ/Lokal Socken Landskap

181 590+/-140 St-10 006 slaggv+ugn skogsm. 101 Älvros Härjedalen

182 560+/-95 St-9057 ugn skogsm. 28 Ängersjö Härjedalen

183 515+/-70 St-9010 slaggv+ugn skogsm. 108 Älvros Härjedalen

184 505+/-70 St-10009 slaggvarp skogsm. 105 Älvros Härjedalen

185 49S+/-75 St-8471 slaggv+ugn skogsm. 122 Älvros Härjedalen

186 485+/-100 St-9058 ugn skogsm. 30 Ängersjö Härjedalen

187 480+/-75 St-8469 slaggv+ugn skogsm. 102 Älvros Hätjedalen

188 450+/-105 St-10011 slaggv+ugn skogsm. 114 Älvros Härjedalen

189 435+/-70 St-8472 slaggv+ugn skogsm. 123 Älvros Härjedalen

190 430+/-95 St-9056 ugn skogsm. 32 Ängersjö Härjedalen

191 39O+/-105 St-9012 slaggv+ugn skogsm. 112 Älvros Härjedalen

192 390+/-90 St-5611 slaggv+ugn skogsm. 1 Ängersjö Härjedalen

193 390+/-90 St-9055 ugn skogsm. 31 Ängersjö Härjedalen

194 385+/-70 St-10008 kolbotten skogsm. 104 Älvros Härjedalen

195 270+/-80 St-10012 slaggv+ugn skogsm. 119 Älvros Härjedalen

196 255+/-100 St-5123 slaggv+ugn skogsm. 128 Sveg Härjedalen

197 <250 St-8468 slaggv+ugn skogsm. 109 Älvros Härjedalen

198 <250 St-9011 slaggv+ugn skogsm. 124 Älvros Härjedalen
199 <250 St-10010 slaggv+ugn skogsm. 113 Älvros Härjedalen

Tabellen är sammanställd med uppgifter fråm MAGNUSSON 1986:176,118,389-393,397.
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Tabell XVHL Resultat av C-14 analyser av kolprover firån jämframställningplatser i JÄMTLAND, insamlade vid en
områdesundersökning.

Id. nr Datering BP Reg. nr Ani. typ Top. läge RAÄ/Lokal Socken I -anriskap

200 1995+/-195 St-5603 slagg strandb. 104 Rödön Jämtland
201 1710+7-145 St-5606? slagg strandb. 107 Rödön Jämtland
202 1680+/-115 St-6512 slagg strandb. 38 Myssjö Jämtland
203 1675+/-190 St-5612 slaggvarp strandb. 107:1 Rödön Jämtland
204 1675+/-145 St-4596 ugn strandb. 89 Oviken Jämtland

205 1640+/-90 St-5877 slagg strandb. 15 Oviken Jämtland
206 1620+/-155 St-6100 slagg strandb. 73 Oviken Jämtland
207 1590+/-125 St-5605 slagg strandb. 106:b Rödön Jämtland

208 1575+/-105 St-5131 slagg strandb. 36 Myssjö Jämtland
209 1575+/-180 St-6063 slagg strandb. 175 Offerdal Jämtland

210 1530+/-145 St-5879 stogg strandb. 176 Offerdal Jämtland

211 1515+/-90 St-6520 slagg strandb. 39 Myssjö Jämtland

212 1505+/-75 St-8465 slagg strandb. 106 Rödön Jämtland
213 1500+/-100 St-6095 slagg strandb. 14 Oviken Jämtland
214 1490+/-175 St-5884 slagg strandb. 7 Myssjö Jämtland

215 1475+/-100 St-5318 slagg strandb. 81 Oviken Jämtland

216 1475+/-80 St-5126 ugn strandb. 40:2 Myssjö Jämtland

217 1460+/-185 St-5608 slagg strandb. 142 Rödön Jämtland
218 1450+/-85 St-5615 slagg strandb. 106:a Rödön Jämtland

219 1445+/-85 St-5122 ugn strandb. 81:1 Oviken Jämtland

220 1400+/-100 St-5317 slagg strandb. 81 Oviken Jämtland
221 1380+/-150 St-5138 slagg strandb. 40 Myssjö Jämtland
222 1385+/-165 St-5882 slagg strandb. 6 Myssjö Jämtland
223 1380+/-160 St-5957 slaggvarp skogsm. 74 Klövsjö Jämtland
224 1305+/-145 St-5950 slagg strandb. 7 Oviken Jämtland

225 1145+/-125 St-4602 slagg strandb. 89 Oviken Jämtland
226 1145+/-100 St-5880 slagg strandb. 160 Offerdal Jämtland
227 1130+/-175 St-6097 slagg skogsm. 23 Myssjö Jämtland

228 1000+/-230 St-5885 slagg skogsm. 19 Myssjö Jämtland

229 965+/-160 St-6432 slagg skogsm. 68 Myssjö Jämtland

230 960+/-145 St-4597 slaggvarp strandm. 89 Oviken Jämtland

231 860+/-90 St-6513 slagg skogsm. 123 Oviken Jämtland
232 840+/-155 St-6437 slagg skogsm. 65 Berg Jämtland

233 835+/-120 St-6517 slagg skogsm. 44 Myssjö Jämtland

234 835+A95 St-5127 slagg skogsm. 32:6 Oviken Jämtland

235 810+/-75 St-7857 slaggvarp skogsm. 236 Rätan Jämtland
236 775+/-125 St-6436 slagg skogsm. 80 Berg Jämtland
237 715+/-185 St-7184 slaggvarp skogsm. 196 Rätan Jämtland
238 70O+/-155 St-6096 slagg skogsm. 1 Oviken Jämtland
239 695+/-9S St-6101 slagg skogsm. 115:V Rätan Jämtland

240 665+/-105 St-5321 slagg skogsm. 32:20 Oviken Jämtland
241 655+/-125 St-7182 slaggvarp skogsm. 233 Rätan Jämtland
242 645+/-100 St-5137 koln.grop skogsm. 32:1 Oviken Jämtland
243 630+/-100 St-5614 slagg skogsm. 32:10 Oviken Jämtland
244 620+/-90 St-6447 slagg strandm. 37 Myssjö Jämtland

245 615+/-175 St-5319 slagg skogsm. 32:14 Oviken Jämtland

246 565+/-170 St-4601 slagg skogsm. 25 Myssjö Jämtland
247 565+/-9S St-5128 ugn skogsm. 32:17 Oviken Jämtland

248 565+/-90 St-5613 slagg skogsm. 32:9 Oviken Jämtland

249 510+/-90 St-7855 slaggvarp skogsm. 214 Rätan Jämtland

250 495+/-90 St-7186 slaggvarp skogsm. 201 Rätan Jämtland

251 485+/-80 St-6516 slagg skogsm. 82 Myssjö Jämtland
252 470+/-90 St-5883 slagg skogsm. 115:ö Rätan Jämtland

253 465+/-80 St-6518 slagg skogsm. 42 Myssjö Jämtland
254 460+/-120 St-4603 slagg skogsm. 12 Myssjö Jämtland

255 430+/-90 St-6098 slagg skogsm. 204 Rätan Jämtland
256 415+/-95 St-6989 slaggvarp skogsm. 206 Rätan Jämtland

257 415+/-95 St-6435 slagg skogsm. 10 Berg Jämtland

258 405+/-105 St-6519 slagg skogsm. 231 Rätan Jämtland

259 375+/-90 St-5875 slaggvarp skogsm. 116 Rätan Jämtland

260 370+/-170 St-6434 slagg skogsm. 6 Berg Jämtland

261 360+/-105 St-8466 slagg skogsm. 114 Rätan Jämtland

262 355+/-100 St4600 slagg skogsm. 96 Berg Jämtland

263 355+1-55 St-6915 slaggvarp skogsm. 208 Rätan Jämdand

264 355+/-80 St-6514 slaggvarp skogsm. 207 Rätan

Fortsättning på

Jämtland

nästa sida.
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265 350+/-105 St-6521 slaggvarp skogsm. 197 Rätan Jämtland
266 350+/-95 St-5956 slaggvarp skogsm. 74 Klövsjö Jämtland
267 320+/-100 St-6433 slagg skogsm. 5 Berg Jämtland
268 28O+/-105 St-4599 slagg skogsm. 98 Berg Jämtland
269 <250 St-4598 slaggvarp skogsm. 25 Myssjö Jämtland

270 <250 St-5130 slagg skogsm. 91 Myssjö Jämtland
271 <250 St-5134 slagg skogsm. 90 Myssjö Jämtland
272 <250 St-5878 slagg skogsm. 94 Offerdal Jämtland
273 <250 St-5876 slagg skogsm. 43 Myssjö Jämtland
274 <250 St-5881 slaggvarp skogsm. 195 Rätan Jämtland

275 <250 St-5958 slagg skogsm. 43 Myssjö Jämtland
276 <250 St-6099 slagg skogsm. 205 Rätan Jämtland
277 <250 St-6515 slaggvarp skogsm. 202 Rätan Jämtland
278 <250 St-6916 slaggvarp skogsm. 155 Rätan Jämtland
279 <250 St-6990 slaggvarp skogsm. 212 Rätan Jämtland

280 <250 St-7185 slaggvarp skogsm. 213 Rätan Jämtland
281 <250 St-7856 slaggvarp skogsm. 235 Rätan Jämtland
282 <250 St-7243 slagg skogsm. 161 Offerdal Jämtland
283 230+/-125 St-7183 slaggvarp skogsm. 234 Rätan Jämtland

Tabellen är sammanställd med uppgifter frän MAGNUSSON 1986:137-167.

Tabell IXX: Resultat av C-14 analyser av kolprover från jämframställningsplatser i SMÅLAND (nord-östra), 
insamlade under en områdesundersökning.

ItLnr Datering BP Reg. nr Anl. typ Top. läge RAÄ/Lokal Socken Landskap

284 2055+/-110 St-8132 slaggvarp 439:4 Södra Vi Småland
285 2010+/-105 St-7927 slaggvarp 9 Rumskulla Småland
286 1835+/-155 St-7863 slaggvarp 45 Södra Vi Småland
287 1800+/-100 St-8025 slaggvarp 170 Rumskulla Småland
288 830+/-110 St-8131 slaggvarp 217 Mörlunda Småland

289 810+/-100 St-8130 slaggvarp 158 Bäckebo Småland
290 750+/-95 St-7953 slaggvarp 6 Fagerhult Småland
291 730+/-90 St-6214 slaggvarp 5 Lessebo Småland
292 730+/-90 St-7212 slaggvarp 205 Kristdala Småland
293 720+/-80 St-6222 slaggvarp 72 Hälleberga Småland

294 690+/-105 St-8135 slaggvarp 8 Län gemåla Småland
295 69O+/-90 St-7213 slaggvarp 211 Kristdala Småland
296 685+/-90 St-6268 slaggvarp 140:A Hälleberga Småland
297 665+/-120 St-8134 slaggvarp 4 Fagerhult Småland
298 660+/-150 St-7865 slaggvarp 173 Södra Vi Småland

299 66O+/-90 St-6228 slaggvarp 5 Madesjö Småland
300 615+/-80 St-8026 slaggvarp 234 Fagerhult Småland
301 610+/-80 St-7655 slaggvarp 33 Fågelfors Småland
302 585+/-7S St-7929 slaggvarp 260 Fagerhult Småland
303 580+/-95 St-7951 slaggvarp 57 Högsby Småland

304 555+/-115 St-8133 slaggvarp 322 Högsby Småland
305 550+/-100 St-7928 slaggvarp 5 Fagerhult Småland
306 475+/-9S St-7952 slaggvarp 151 Rumskulla Småland
307 420+/-100 St-7866 slaggvarp 439:1 Södra Vi Småland
308 250 St-7214 slaggvarp 7 Blackstad Småland
309 250 St-8024 slaggvarp 303 Högsby Småland

Tabellen är sammanställd med uppgifter från KLANG 1982:10 och MAGNUSSON 1986:188-189.

Tabell XX: Resultat av C-14 analyser av kolprover från jämframställningsplatser i SMÅLAND-TABERG.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. typ Top. läge RAÄ/Lokal Socken Landskap

310 640+/-90 St-6173 koln.grop Åsamon Månsarp Småland
311 695+/-90 St-6178 koln.grop Åsamon Månsarp Småland
312 805+/-90 St-6172 koln.grop Åsamon Månsarp Småland
313 840+/-90 St-6174 koln.grop Åsamon Månsarp Småland
314 840+/-90 St-6175 koln.grop Åsamon Månsarp Småland

315 905+/-90 St-6165 ugn Åsamon Månsarp Småland
316 905+/- St-6166 ugn Åsamon Månsarp Småland
317 915+/-90 St-6171 koln.grop Åsamon Månsarp Småland
318 930+/-135 St-6164 ugn Åsamon Månsarp Småland
319 940+/-90 St-6176 koln.grop Åsamon Månsarp Småland

Fortsättning på nästa sida.
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320 970+/-90 St-6179 koln.grop Åsamon Månsarp Småland
321 985+/-90 St-6177 koln.grop Åsamon Månsarp Småland
322 - St-6167 masugn Kåperyd Småland
323 - St-6168 masugn Kåperyd Småland
324 - St-6169 masugn Kåperyd Småland
325 <250 St-6170 masugn Kåperyd Småland

Tabellen är sammanställd med uppgifter frän THÅL1N-BERGMAN 1979 och MAGNUSSON 1986:188.

Tabell XXI: Resultat av C-14 analyser av kolprover från jämframställplatser i VÄSTERGÖTLAND, insamlade vid 
en områdesundersökning.

IcLnr Datering BP Reg. nr Anl. typ Top. läge RAÄ/Lokal Socken Landskap

326 2485+/-120 St-9461 Lars-Persg. 6 Essunga VG
327 1445+/-120 St-9460 Lars-Persg. 6 Essunga VG

328 1125+/-110 St-7733 Svartevad Istrum VG
329 975+Z-85 St-7738 Svartevad Istrum VG
330 970+/-80 St-7732 Svartevad Istrum VG
331 830+/-80 St-7731 Svartevad Istrum VG
332 655+/-100 St-8268 Svartevad Istrum VG

333 1115+/-140 St-9391 Korssjön Älgarås VG
334 960+/-115 St-9392 Korssjön Älgarås VG
335 960+/-95 St-9393 Korssjön Älgarås VG
336 875+/-100 St-9390 Korssjön Älgarås VG
337 790+/-80 St-9389 Korssjön Älgarås VG

338 1095+/-135 St-6021 Mon 37:7 Vättlösa VG
339 250 St-6025 Mon 37:3 Vättlösa VG

340 1010+/-90 St-6031 lonsbodama Ledsjö VG
341 955+/-90 St-7137 Jonsbodarna Ledsjö VG
342 880+/-95 St-7I36 Jonsbodarna Ledsjö VG
343 790+/-190 St-6022 Jonsbodarna Ledsjö VG

344 1005+/-100 St-4334 Kristinebo Ledsjö VG

345 995+/-100 St-8274 Lunnekulla Ladala VG
346 790+/-100 St-8278 Lunnekulla Lerdala VG
347 760+/-85 St-8271 Lunnekulla Lerdala VG
348 590+/-165 St-8270 Lunnekulla Lerdala VG
349 250 St-8267 Lunnekulla Lerdala VG

350 985+/-100 St-7138 Gångarebo Ledsjö VG

351 975+A85 St-8269 Attebo Lerdala VG
352 850+/-80 St-7736 Attebo Lerdala VG

353 960+/-105 St-8275 Amfinnsryd VätUösa VG
354 730+/-105 St-8276 Amflnnsryd Vättlösa VG

355 950+/-90 St-7141 Lövröjdan Vättlösa VG
356 910+/-90 St-7140 Lövröjdan Vättlösa VG

357 947+/-9S St-4333 Gullakroken Lerdala VG
358 470+/-100 St-4360 Gullakroken Lerdala VG

359 910+/-85 St-7737 Svartöna Lerdala VG
360 905+/-85 St-7734 Drågan 53 Istrum VG
361 780+/-100 St-7740 Drågan 53 Istrum VG
362 775+/-140 St-7735 Drågan 53 Istrum VG
363 770+/-80 St-7739 Drågan 53 Istrum VG

364 845+/-100 St-8272 Fårvallslätten Ledsjö VG

365 835+/-100 St-4354 Mon Vättlösa VG
366 744+/-100 St-4335 Mon Vättlösa VG
367 670+/-100 St-4353 Mon Vättlösa VG

368 820+/-175 St-6024 Hultet 28 Lerdala VG

369 500+/-110 St-4353 Dykärret Vättlösa VG
370 238+/-145 - Dykärret Vättlösa VG
371 250 St-6026 Dykärret Vättlösa VG

Tabellen är sammanställd med uppgifter från MAGNUSSON, MILLBERG 1984 och MAGNUSSON 1986:196-197.
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Tabell XXII: Resultat av C-14 analyser av kolprover frän jämframställningsplatsema GRYSSEN, 
KRÅKBODARNA och SUNNANÄNG, i Leksands socken, DALARNA.

Id. nr Dateing BP Reg. nr Ani'” Anl. typ Läge RAÄ

372 1615+/-100 St-2995 rutaH 201
373 1315+/-100 St-3001 - - botten av slaggkanal 201
374 1275+/-100 St-2996 - - rutaF 201
375 1275+/-100 St-2997 - - rutaE 201
376 1270+/-100 St-3004 4 grop - 201

377 1260+/-100 St-2992 rutaF 201
378 1230+/-100 St-3000 - ugn - 201
379 1210+/-100 St-2990 - - ruta B 201
380 1185+/-100 St-2999 - - rutaH 201
381 1185+/-100 St-3002 1 grop - 201

382 1175+/-100 St-2991 ruta B 201
383 1175+/-100 St-3003 3 grop - 201
384 1120+/-100 St-2988 2 grop - 201
385 1120+/-100 St-2989 - - ruta B 201
386 1080+/-100 St-2998 - - ruta D 201

387 1075+/-100 St-2993 rutaD 201
388 1035+/-100 St-2994 - - rutaD 201
389 970+/-100 St-3005 5 grop - 201

390 1285+/-100 St-3453 - - stensaml. i Ö 208
391 1210+/-100 St-3455 3 grop - 208
392 1175+/-100 St-3452 - - kollager NV om ugn 208
393 1175+/-100 St-3458 - - - 208
394 1175+/-100 St-3459 - - - 208

395 1155+/-100 St-3457 - 208
396 1145+/-100 St-3454 - - stockar ö om ugn 208
397 1110+/-100 St-3460 - ugn - 208
398 995+/-100 St-3456 - slaggv. - 208

399 271577-100 St-2481 - - N om ugn 1 34
400 1080+/-105 St-2480 2 smidesgr. - 34
401 1055+/-100 St-2495 - - SÖ om slaggv. 1 34
402 1035+/-115 St-2489 - - N om ugn 1 under slagg 34
403 1000+/-100 St-2496 - - N om ugn 1 34

404 980+/-100 St-2467 1 slaggv. - 34
405 965+/-100 St-2482 1 ugn - 34

406 955+/-100 St-2491 - - mellan ugn 1 & 2 34
407 945+/-100 St-2483 - - S om ugn 1 34

408 945+/-100 St-2559 1 slaggv. - 34

409 930+/-120 St-2562 4 ugn - 34

410 920+/-100 St-2494 - - mellan ugn 1 & 2 34
411 910+/-100 St-2486 i slaggv. - 34

412 910+/-100 St-2563 - - intill ugn 1 34
413 820+/-100 St-2443 i slaggv. - 34

414 810+/-100 St-2492 - - kolade brädor 34

415 645+/-100 St-2987 - * sentida timmerbyggnad 34

Tabellen är sammanställd med uppgifter från SERNING 1973:35-37,46-49,65-69 och MAGNUSSON 
1986:180-181.

Tabell XXIII: Resultat av C-14 analyser av kolprover från jämffamställningsplatsen vid VIN ARHYTT AN, 
Norrbärke socken, VÄSTMANLAND.

Id. nr Datering BP Reg. nr Anl. nr Anl. typ Läge RAÄ

416 890+/-90 St-7191 1 slaggv. 76

417 705+/-95 Sl-6761 1 slaggv. - 76

418 650+/-95 St-6762 1 slaggv. - 76

419 650+/-95 St-7190 1 slaggv. - 76
420 455+A95 Sl-6760 1 slaggv. - 76

421 680+/-85 St-8399 2 slaggv. 30-35 cm under ytan 76
422 585+/-80 St-8401 2 slaggv. 20-25 cm under ytan 76

423 560+/-85 St-8398 2 slaggv. 40 cm under ytan 76
424 510+/-115 St-8401 2 slaggv. 15 cm under ytan 76

Tabellen är sammanställd med uppgifter från SERNING m. fl. 1982:26.
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Tabell 1: Kronologiska horisonter för järnhantering, enligt MAGNUSSON.

Horisont Period i årtal Klassisk kronologisk period

Period I 600 f.Kr. - 0 Förromersk järnålder
Period II 0 - 600 e.Kr. Romersk järnålder - Eolkvandringstid
Period III 600 e.Kr. -1000 e.Kr. Vendeltid - Vikingatid
Period IV 1000 e.Kr. - 1250 e.Kr. Äldre medeltid
Period V 1250 e.Kr. - 1550 e.Kr. Senmedeltid
Period VI 1550 e.Kr. - 1850 e.Kr. Nyare tid

(MAGNUSSON 1986:219-226)

Tabell 2: Schematisk presentation av järnhantering definierad som arbetsmoment och anläggningar enligt 
MAGNUSSON.

Arbetsmoment Anläggningar

1) Malmtäkt Täktgrop i myrmark. Inget spår vid sjömalms- 
insamling. Malmlager vid torkningsplatsen.

2) Insamling av ved Stubbar, vilka snart ruttnar bort.

3) Röstning Rostlave, vilken syns som ett kolblandat 
malmlager.

4) Kolning Kolningsgrop eller kolmila.

5) Reduktion av malmen Blästerugn, slaggvarp, malmlager, träkolslager.

6) Bearbetning av luppen Fälisten, fallslaggvarp, smidesgropar.

7) Övernattning Kojruin eller annan byggnad.

(MAGNUSSON 1986:240)
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Tabell 3: Schema över järnhantering definierad som en arbetsprocess.

STEG I ARBETS
PROCESSEN

TEKNISKA ARBETS
MOMENT

ARKEOLOGISKT MATERIAL
Anläggningar / Redskap

Råvaruinsamling 1) Insamling av sjö- och 
myrmalm samt rödjord.

Malmupplag vid gruvor och sjöar.
Täktgrop i myrmark. Malmlager 
vid torkningsplats. / Provsond 
("örkespjut"), skyffel, spade, 
dragstång, dragraka, sälling, kas traka, 
redsle och kälke.

2) Insamling av bränsle. Spår av skogsaverkning 
eventuellt synliga i pollen
diagram. Stubbar, vilka snart 
ruttnar bort. / Yxa

3) Insamling av flata 
hällar, sten och lera 
och byggande av ugn.

Hällar och sten

Järnframställning
(-produktion)

4) Röstning av malm. Rostningshärd. Rostlave, vilken 
syns som ett kolblandat malmlager.

5) Kolning av ved. Kolningsgrop eller kol
botten efter kolmila.

6) Reduktion av malm 
eller rödjord i ugn.

Blästerugn, blåsbälg och blästmun- 
stycke ("forma"), slaggvarp, malm
lager och träkolslager. / Spett och 
blästtång.

7) Bearbetning av fram
ställt järn i syfte att 
rensa denna från slagg.

Fälisten, fällslaggvarp och 
smidcsgropar. / Hammare (av sten) 
och tång.

8) Övernattning Kojruin eller annan byggnad.

Förädling av järnet 
(Manufaktur)

9) Redskapstillverkning 
genom smide.

Smideshärd, blåsbälg och blästmun- 
stycke ("forma"), städstabbe, städ och 
fälisten. / Hammare (av sten), tänger av 
olika typer, skruvstäd och slipstenar.

(Schemat är sammanställt utifrån uppgifter från EVENSTAD [1782] 1960, NAUMANN 1922:163-165, 
SERNING 1976:67, PETTERSSON 1982 a och 1982 b, MATSSON 1982 a och 1982 b, MAGNUSSON 
1986:18-19,240 och JANZON 1988.)
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Tabell 4: Kemiska reaktioner vid olika temperaturer för järnframställning i blästerugn

Reaktion Temperatur

+ CO £ Feg04 + CO2 300 - 500 °C

Feg04 + CO t* FeO + CO2 300 - 500 °C

FeO + CO ć Fe + CO2 500 - 700 °C

FeO + C t» Fe + CO 700-1100 °C

Tabell 5: Schematisk sammanställning över lokalisering av arbetsstegen produktion och manufaktur inom 
arbetsprocessen järnhantering.

LOKALISERINGS- ARBETSSTEG
FAKTORER JÄRNFRAMSTÄLLNING

(-PRODUKTION)

ARBETSSTEG
FÖRÄDLING
(MANUFAKTUR)

Boplatser vilka utgör 1) Boplatslokaliserad
en central punkt för 
samhällets ekonomiska 
försörjning.

Boplatslokaliserad

Sjöar och myrar med 2) Råvarulokaliserad
malm samt områden 
med rödjord.

Boplatslokaliserad

Vattendrag och skog- 3) Energilokaliserad
områden.

Boplatslokaliserad
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Tabell 6: SKOTTORP; Anläggningar med fynd av slagg och datering av slagg.

Anl. typ Anl. nr Slagg vikt 
gram

Datering
BC/AD
Kalibrerad

Id. nr Övrigt

Grop 60:24 34
Härd 27 3 215-340 AD 13
Härd 28 - -
Härd 37 4,5 -

Härd 63 244 BC 180-10 AD 9 Analys av slaggprov.
Härd 80:17 111,5 -

Stolphål 163 25 -

Stolphål 194 49 -
Stolphål 80:3 59 -
Stolphål 140:6 1,5 -
Stolphål 140:17 7
Stolphål 201 750 250 - 410 AD 15 Kolprov från Anl. fylln.
Slagg i Stolphål 201 750 BC 1436- 1135 1 Kolprov inneslut, i slagg-

prov. Analys av slaggprov.

Tabell 7: STJÄRNARP YTA B; Anläggningar med fynd av slagg och datering av slagg.

Anl. typ Anl. nr Slaggvikt
gram

Datering
BC/AD
Kalibrerad

Id. nr Övrigt

Brunn 13 1050 BC 400 - 270 21 * Sintrad lera med 
slaggrester. Analys av 
prov av sintrad lera.

Härd 2 160 -

I matjords- 
rester på 
alvytan

505
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Tabell 8: SANNAGÅRD; Anläggningar med fynd av slagg och datering av slagg.

Anl. typ Anl. nr Slaggvikt
gram

Datering
BC/AD
Kalibrerad

Id. nr Övrigt

Schaktugn 45 322 BC 5 -120 AD 34 Schaktugn

Grop 24 - - Fynd bronsfragment
Grop 27 10 -
Grop 28 2 -
Grop 42 29 - Fynd av järn. Analys av

slaggprov.
Grop 83 82 BC 370 - 200 31 Fynd av degelffagment
Grop 102 11 -
Gropsystem 47 11 -

Grop/Härd 44 13 - Fynd av järn. Analys av
slaggprov.

Grop/Härd 87 - 530 - 635 AD 40 Fynd av järn
Grop/Härd 104 - - Fynd av gjutformsfragment

Härd 33 1 -

Härd 38 3 -
Härd 46 16 BC 350 - 120 32

Stolphål 78 1
Stolphål 40:19 1

Kultur- 58 - Fynd av järn
lagerrest

Tabell 9: Sammanställning av fyndkombinationer i gropar, gropar med härdar samt kulturlagerrest.

Anl. typ Anl. nr slagg järn brons keramik br. lera flinta brben övrigt

Grop 24 X X X X X eldsl. flinta 
hasselnöt

Grop 27 X X X X X
Grop 28 X X X X
Grop 42 X X X X X X sländtrissa
Grop 83 X X X X X degelfragm.

kvarts
Grop 102 X X X X
Gropsyst. 47 X X X X X avsl. skrapa
Grop/Härd 44 X X X X X X flath. flints.

kvarts
sländtrissa

Grop/Härd 87 X X
gjutformGrop/Härd 104 X X X
fragment

K-lager 58 X X
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Tabell 10: GUNNESTORP; Anläggningar med fynd av slagg och datering av slagg.

Anl. typ Anl. nr Slaggvikt
gram

Datering
BC/AD
Kalibrerad

Id. nr Övrigt

Schaktugn 13 * BC 95 - 73 AD 45
Schaktugn 19 * BC 352 - 53 AD 44

* Materialet är ej färdigbearbetat, varför uppgift om vikt saknas.

Tabell 11: Lokalisering av lokaler i naturlandskapet med lämningar efter boplatser och jämframställningsplatser.

Naturlandskap Lokaler med lämningar efter Lokaler med jämfram-
järnhantering på boplatser. ställningsplatser

(Blästerugnar, smideshärdar) (Slaggvarp, enstaka blaster-
ugnar)

KUSTSLÄTT

(Slättlandskap med svaga SKOTTORP
sand- och moränåsar,
fullåkersbygd)

ÖVERGÅNGSZON

(Kraftig förhöjning STJÄRNARP TVÅÅKERSOMRÅDET
av topografin, mindre SANNAGÅRD
åkrar mellan bergs- GUNNESTORP
och moränhöjder)

KUPERAD URBERGS
PLATÅ

(Kuperade skogsklädda HISHULTSOMRÅDET
bergs- och moränområden SÖDRA UNNARYD
med sjöar, myrar och 
vattendrag.)
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BILAGA 5. Redovisning av smältpunktsbestämningar och metallografiska undersökningar.

Anorthitc 1370 *4'

1363 12'

Uyqlehuir(Z)
10*

Jörn virke (1)

Fayalil]
Cristobnlite

1630 s 10v 1470 * 5\>

/ Skottorp Ani201 (5) 
Skottorp Ani 63 (4)

ötjärnarp An! 13 (3)

Fig 30. Smältpunkterför slaggprover i systemet anortit - järnoxid (FeO)- 
kiseloxid (Si O2 ), enligt E M Levin.

Prov 1, 2, 4 och 5 uppvisar för lågteknisk järnslagg normala smältpunkter. 
Materialet för prov 3 består av sintrad lera, och uppvisar en för lågteknisk 
järnslagg starkt avvikande smältpunkt.

Phase diagrams for ceramists 1956:171, Columbus, Ohio.
1) Prov N-27006-3 smältpunkt 1 170 °C (JÄRNVIRKE)
2) Prov N-27007-1 smältpunkt 1 120 °C (UGGLEHULT)
3) Prov N-27010.16 smältpunkt 1 500 °C (STJÄRNARP, A 13)
4) Prov N-27011:49 smältpunkt 1 120 °C (SKOTTORP, A 63)
5) ProvN-27011:177 smältpunkt 1 100°C (SKOTTORP, A201)
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Fig 31. Prov N-27011.-49. Slagg påträffad i HÄRD (A 63) på boplatsen
SKOTTORP. Längd 35-80 mm.

2. Prov N-2701U49. Mikrofoto av slaggprov (fig 31). Trefasig slagg 
dendriskt WÜSTIT, FAYAL1T (grå skivor) och ANORTIT mörkgrå 
Imassa. Svarta fläckar är håligheter. Förstoring på 150 X. 
turanalysen visar en för lågteknisk järnslagg normal sammansätt-

Fig 33. Prov N-27011:177. Slagg påträffad i STOLPHÅL (A 201) på 
boplatsen SKOTTORP. Slaggen är delvis runnen. Längd: 130 mm.
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Fig 34. Prov N-27012: F 56-2. Mikrofoto av slaggprov från grusigt sandla
ger utanför SCHAKTUGN (A 45) på boplatsen SANNAGÅRD. Trefasig 
slagg med WÜSTIT (vit), FAYALIT (grå skivor) och ANORTIT (mörkgrå 
grundmassa). Förstoring på 350 X. Strukturanalysen visar en för lågtek
nisk järnslagg normal sammansättning.

Fig 35. Prov N-27006-3. Slagg ytplockad från slaggvarp vid JÄRNVIRKE 
(fornlämning 85, Sibbarps socken, HALLAND). Längd 75 mm.

Fig 36. Prov N-27006-3. Mikrofoto av slaggprov (fig 35). Trefasig slagg 
med dendritisk WÜSTIT (vit), FAYALIT (grå skivor) och ANORTIT (mörk
grå grundmassa). Bilden visaräven två järnminne slutningar. Förstoring på 
150 X. Strukturanalysen visar en för lågteknisk järnslagg normal samman
sättning.
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Fig 37. Prov N-27007-1. Slagg ytplockad från slaggvarp vid UGGLE- 
HULT (fornlämning 84, Sibbarps socken, HALLAND). Längd: 110 mm.

Fig 38. Prov N-27007-1. Mikrofoto av slaggprov (fig 37). Trefasig slagg 
med dendritisk WÜSTIT (vit), FAYALIT (grå skivor) och ANORTIT (mörk
grå grundmassa). Svarta fläckar är håligheter. Förstoring på 150 X. 
Strukturanalysen visar en för lågteknisk järnslagg normal sammansätt-
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NYA BIDRAG TILL HALLANDS ÄLDSTA HISTORIA P—
lämningar efter järnhantering som påträffats på de boplatser från äldre järnålder, vilka under
sökts i samband med SYDGAS II och VÄSTGAS I projekten.

I uppsatsens första del presenteras det allmänna forskningsläget rörande järnhantering i 
Sverige samt en beskrivning av definitioner, material och metod. I den andra delen 
presenteras det tidigare kunskapsläget rörande järnhantering i Halland samt de läm
ningar av denna aktivitet som påträffades på de undersökta boplatserna. I den sista 
delen tolkas och diskuteras resultaten i ett diakront perspektiv.

Arbetet skall ses som ett försök att utnyttja tidigare kunskaper om järnhan
tering, samt att tillämpa de tekniska och metallurgiska analysmetoder på 
slaggprov, i samband med bearbetning av lämningar efter järnhantering 
på de aktuella boplatserna.

ttß Riksantikvarieämbetet
BYRÅN FÖR ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR


