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Förord

Sommaren 2002 genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Syd i Lund och Geoarkeolo- 

giskt laboratorium i Uppsala, arkeologiska utgrävningar av två järnhanteringsplatser in

för byggandet av väg E4 genom Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar i norra Skå

ne. Därigenom öppnades möjligheten att belysa en betydelsefull epok av dansk järnhan

tering under medeltid och äldre historisk tid.

Tillsammans med böckerna The Ecology of Expansion and Abandonment (Lagerås 

2007), Landskap bortom traditionen (Anglert [red] 2008), Människorna och skogen 

(Anglert & Lagerås [red] 2008), Hans Majestäts friskyttar av Danmark (Knarrström & 

Larsson 2008) och den kommande publikationen Skånsk skogsbygd under äldre histo

risk tid (Skansjö manus), tecknas en bild av ett utmarksområde i östra Danmark som 

omgestaltades till ett produktionsområde av central betydelse.
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Inlednin

En varm sensommar år 2002. På en åker söder om Pinnåns flöde mot Hjälm
sjön vid Östra Spång nära Örkelljunga samhälle, undersöker arkeologer läm
ningar av en järnhanteringsplats. Att den massiva mulltimmerblästugnen var 
raserad tyder på en dramatisk händelse för århundraden sedan. Konturer av 
anläggningens konstruktion och storlek, samt intilliggande tjocka lager av 
slagg, ger en bild av svunnen omfattande järnframställning. Denna var av 
protoindustriell form. Flera liknande produktionsplatser i Norra Åsbo härad 
i nordvästra Skåne, Göinge härad i norra Skåne och delar av Höks härad i 
sydöstra Halland, var av stor betydelse för det danska riket.

Spåren efter järnhantering i det barr- och lövskogstäckta kuperade sjö- 
och våtmarksrika naturlandskapet där Halland, Skåne och Småland möts, 
vittnar om en tid av stora förändringar i det förflutna. Med början i sen vi
kingatid, men framförallt under äldre medeltid, koloniserades detta tidiga
re glest befolkade område. Under ett par sekler skapade inbyggare från det 
danska väldets yttre delar i öster och småländska folkland, bygder i en 
svårtillgänglig terräng. Ett i förhållande till gamla kulturbygder perifert in
landsområde omgestaltades till ett järnproduktionslandskap av central 
ekonomisk betydelse. Från 1400-talet förändrades verksamheten från en i 
huvudsak gårdsrelaterad järnhantering till att även innefatta protoindustri- 
ella miljöer för framställning av massiva volymer järn. En regional identi
tet växte fram under medeltid byggd på bönders - åbors - och smeders me
tallurgiska kunskaper, hantverksskicklighet och förmåga att finna råvaru
källor i landskapet. De olika bygderna hörde samman, men kom under 
senmedeltid och tidig modern tid successivt att utgöra en gränszon mellan 
framväxande centralmakters intressesfärer (jfr Anglert & Lagerås 2008; 
Larsson 2008).

I denna bok uppmärksammas i huvudsak utvecklingen inom de danska 
landskapen. Inget gemensamt geografiskt namn för bygderna i det hal
ländsk-skånska järnproduktionsområdet, har traderats från dess inbyggare. 
Om det funnits något namn borde detta ha nämnts i de skriftliga källorna 
som härrör från tidigt 1500-tal (jfr. Skansjö 1997, s. 59). Att bebyggelsen 
tycks sakna myter om järnhantering, kan ha en bakgrund i ett utifrånper- 
spektiv. Området har i senare tid betraktats med utgångspunkt i södra Hal
lands kustslätter, äldre kulturbygder i Skåne, samt folklanden Finnveden 
och Värend i Småland. Sett i ett traditionellt forskningsperspektiv har äldre 
kulturbygders agrara försörjning värderats som mer betydelsefull, jämfört
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■*• Figur 1. Utbredning av analysområde för det halländsk-skånska järnproduktionsområ
det i södra Skandinavien under medeltid. Här finns massiva volymer av slagg som vittnar 
om en omfattande dansk järnhantering.
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med så kallade marginalområdens utmarksnäringar (Bailey 1989, s 2ff; Ang- 
lert & Lagerås 2008, s. 97ff).

Det finns dock ett häradsnamn som kan relateras till en ekonomisk-his
torisk och politisk-administrativ utveckling. Norra Åsbo härad har ett ur
sprung i äldsta medeltid och omfattade äldre jordbruksbygder längs Rönne 
ås nedre flöde. Senare kom häradet att få en utsträckning över höglänt 
skogsbygd mot landskapsgränsen till Halland i norr, medan själva bygde- 
namnet syftade på befolkningen längs ån i söder. Här kan ett kolonisations
perspektiv anas mot skogsmarkerna (Anglert & Lagerås 2008, s. 136ff).

Under 1400-talet skapade danska centralmakten en feodal struktur som 
bestod av Itzhulte län i sydöstra Halland och i söder ett Kronolän under 
Helsingborgs slott (Anglert & Lagerås 2008, s. 62ff). Utbredningen av det 
från danska kronan till Ivar Axelsson Tott pantsatta Itzhulte län skiftade 
med tidens gång. Länet omfattade hela eller delar av socknar och enskilda 
gårdar på båda sidor om den senare gränsdragningen mellan landskapen 
Halland och Skåne. Merparten av länet låg ändå inom Höks härad och mås
te därför främst betraktas utifrån en halländsk horisont (Nihlen 1939, s. 
13f; Ejwertz 1951, 1976, s. 70ff).

Sunnerbo härad beläget inom småländska Finnveden stod utanför nämn
da danska länsbildningar (Larsson 2000, s. 64). Det är därför inte möjligt 
att använda begreppet Itzhulte län för att beskriva omfattningen av hela 
järnproduktionsområdet. Vi får acceptera avsaknaden av ett samlande namn 
med historisk och geografisk anknytning till ett av södra Skandinaviens stör
re medeltida järnproduktionsområde och protoindustriella miljö.

Begreppet protoindustri härrör från den ekonomisk-historiska discipli
nen. Innebörden formades i början av 1970-talet och har i forskningen til
lämpats som modell för analyser av manufaktur och förläggarverksamhet, 
samt förstadier till industriell produktion och ekonomi. Bruk av skriftligt 
källmaterial och en traditionell uppmärksamhet riktad mot skeden från 
1600- till 1800-tal, har medfört att betydelsefulla förlopp i ett svenskt sam
manhang under medeltid inte uppmärksammats i lika hög grad (Mendels 
1972; Clarkson 1985; Florén & Rydén 1992; Ogilvie & German 1996). Jag 
menar att bearbetning av arkeologiskt källmaterial öppnar nya möjligheter 
att analysera tidiga protoindustriella miljöer.

Frågeställningarna till denna bok har bland annat fokus på järnhanter
ingens sociala och ekonomiska sammanhang. Förutsättningar och samman
hang för metallhantverk har skiftat under seklers gång. Här kan diskussio
ner föras, med inspiration från den historiska vetenskapen, kring regionala 
förlopp under begränsade tidsskeden, samt generella utvecklingar under 
lång tid (Bintliff 1991). *

* Vilka faktorer formade det halländsk-skånska järnproduktionsområdet
från äldsta medeltid fram till 1600-talet?
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Småland

Halland

-*• Figur 2. Analysområde för det halländsk-skånska järnproduktionsområdet, med loka
lerna Bredabäck, Östra Spång och (Östra) Ringarp). Landskapets topografi i inlandet domi
neras av höjdområden i skarp kontrast mot kustbygdernas slätter. Lägsta ekvidistanslinje 
är på 50 meter över havet. Därefter är ekvidistansen på 25 meter.
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Halland

Figur 3. Analysområde för det halländsk-skånska järnproduktionsområdet, med loka
lerna Bredabäck, Östra Spång och (Östra) Ringarp). Landskapet är rikt på våtmarker och 
sjöar, varifrån skogsbygdens folk hämtade stora mängder av limonitmalm.

r>Skane

Legend
Våtmark 

|_J Analysområde 
---- Landskapsgräns
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* Vilka former av järnhanteringsplatser fanns representerade inom områ
det, och hur var relationen dem emellan?

K Vilka personer och samhällsgrupper hade eller skaffade sig kunskaper 
om metallurgi och tillräcklig hantverksskicklighet för att skapa högkva- 
litativt järn?

* Vilka orsaker ligger bakom järnproduktionens kollaps under senare de
len av 1600-talet?

* Skall den medeltida halländsk-skånska protoindustriella miljön betrak
tas som en slutpunkt för den sydskandinaviska järnhanteringens lång
tidsutveckling?

Bakgrunden till denna bok står att finna i en aktualisering under 1990-talet 
av såväl äldre som ny forskning om halländsk och skånsk järnhantering 
(Strömberg 1991, 1995, 2004; Buchwald 1995, 2004; Magnusson 1995, 
2004a, b; Magnusson 5c Strömberg 1999; Ödman 2001; Wranning 2004, 
2005a, b). Utbyggnaden av väg E4 genom nordvästra Skåne efter år 2000, 
skapade möjligheter att utveckla kunskaperna om ämnet. Vägkorridoren 
berörde olika fornlämningar i skiftande terränglägen i Örkelljunga och Skå- 
nes-Fagerhults socknar. Här fanns flera platser med spår av mesolitiska och 
neolitiska säsongsbosättningar, samt en mängd lokaler med agrara- och bo- 
sättningslämningar från medeltid fram till 1900-tal (Knarrström, A. 2003, 
2008; Knarrström, B. 2007; Lagerås 2007; Anglert 5c Lagerås 2008). Bland 
fornlämningarna undersöktes två järnhanteringsplatser - Bredabäck och 
Östra Spång (Forenius m.fl. 2005a, b). Lokalen Östra Ringarp är en sedan 
tidigare känd järnhanteringsplats som delundersöktes i början av 1950-talet 
(Wedberg 1981, s. 19ff). Resultaten från sist nämnda utgrävning är högst 
relevanta för den nya kunskapsbild som jag formulerar i följande kapitel.

I boken belyses järnhanteringens sammanhang i form av samhällsorga
nisation, bebyggelsestruktur och ekonomisk försörjning. Därtill är det av 
största betydelse att frågor om mentalitet, kunskap om metallurgi, hant
verksskicklighet och former för kunskapsöverföring uppmärksammas. Ett 
såväl arkeometallurgiskt som arkeologiskt perspektiv är av vikt då modeller 
av arbetsprocesserna vid de högts olika järnhanteringsplatserna Bredabäck 
och Östra Spång diskuteras.
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Kunskapslägen

Regional avgränsning

Denna bok har främst ett regionalt perspektiv knutet till det halländsk-skån
ska järnproduktionsområdet, med utblickar mot Småland, Sjuhäradsbygden 
i södra Västergötland och Danmark. Avgränsningen av området har såväl en 
empirisk som en forskningshistorisk bakgrund. Ansamlingar av blästbruks- 
lämningar med slaggvarp i ett skogslandskap delat mellan två centralmakters 
intressesfärer, utgör en grund för diskussionen om kolonisation, social orga
nisation, ekonomiska strategier och huruvida begreppet utmarksbruk är til- 
lämpbart. Det aktuella området för analys motsvarar främst Hishults, Knä
reds och Våxtorps socknar i Halland, Oderljunga, samt Rya, Röke, Skånes- 
Fagerhult, Tåssjö, Vittsjö och Örkelljunga socknar i norra Skåne. En utblick 
görs även över Gråmanstorp, Munka Ljungby, Össjö och Östra Ljungby 
socknar, belägna i gränszonen mot den gamla slättbygden. Därtill uppmärk
sammas Markaryds socken i Sunnerbo härad, i sydvästra Småland. Ansam
lingar av lämningarna efter järnhanteringsplatser bildar sammanhängande 
stråk genom landskapen. Som produktionsområde har det utgjort en enhet 
som inte delats av landskaps- eller riksgränser. Området har också utgjort 
en medeltida kolonisationsbygd.

Hur skall detta kolonisations- och framväxande järnproduktionsområde 
rumsligt betraktas? Ett alternativ är att studera förloppet utifrån landska
pets topografiska förutsättningar med våtmarker, sjöar, bäckar och deras 
förgreningar. Dessa förhållanden utgjorde ramar för hur människor förflyt
tat sig i obruten terräng, samt hur stråk av färdvägar skapats. Därtill hör na
turliga förutsättningar för bildning av malm- och rödj ord direkt samman 
med vattnets rörelser i sjöar, våtmarker och bäckar.

Det viktigaste perspektivet utgörs dock av lokalsamhällens organisation 
och mentalitet, samt hur dessa förändrades från 1100-talet fram till slutet av 
1600-talet. Traditioner, normer och kunskaper hos människor skapade for
mer för hur landskapet togs i anspråk, samt hur gårdar etablerades och bru
kades. Detta präglade gårdars ekonomiska försörjning och produktions
sammanhang för järnhantering. Mentaliteten utgjorde även ett viktigt inslag 
för hur relationen till danska rikets centralmakt utvecklades.
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Upptäckten av ett järnproduktionsområde

Under 1920- och 1930-talen genomfördes landskapsöversikter och invente
ringar av stora delar av Sverige i syfte att sammanställa en bild av den äldre 
järntillverkningen. En stor del av fältrekognoseringarna genomfördes i nära 
samarbete mellan arkeologer och geologer. Initiativet till detta togs av Carl 
Sahlin. ]ernkontoret, den svenska stålindustrins branschorganisation grundad 
1747, kanaliserade genom donationer resurser till ett långsiktigt arbete inom 
ramen för kontorets bergshistoriska forskning. I nämnda sammanhang skrev 
John Nihlén böckerna Studier rörande äldre svensk järntillverkning med sär
skild hänsyn till Småland (1932), samt Äldre järntillverkning i Sydsverige. 
Studier rörande den primitiva järnhanteringen i Halland och Skåne (1939).

Upprinnelsen till den senare boken var ett fynd av ”järntackor” vid Bo
linge i Våxtorps socken. Platsen besiktigades av John Nihlén och Carl Sah
lin 1932. Sammanlagt 63 ”tackor” samlade i en hög påträffades vid plöj
ning i en uppodlad mosse nära Sjöaltsjön. Det fortsatta rekognoseringsarbe- 
tet i området medförde upptäckter av fler slaggvarp och ytterligare ett par 
fynd av ”järntackor” (Nihlén 1939, s. 8, 83ff, 87ff). Nämnda händelser 
speglar ett klassiskt förlopp inom arkeologisk forskning. Ett fynd leder till 
att flera likartade kommer till kännedom, information sammanställs och 
systematiseras, varpå en ny helhetsbild skapas. Det unika exemplet repre
senterar en del av en komplext sammansatt miljö.

Begreppet järntackor kan i sammanhanget skapa förvirring, då ordet lätt 
associeras med tackjärn från moderna masugnsprocesser. De fynd som Nihl
én beskriver är klodejärn. Materialet utgörs av järn som rensats från slagg 
vid primärsmide och formats till tackor. Dessa kunde även sitta samman i en 
gemensam bas, om de inte helt sönderdelats vid smidesarbetet.

Nihlén hade ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till forskning, då han 
arbetade såväl specifikt med frågor om järnhantering som dess samman
hang. Sökandet efter spår efter järnframställning och smide i form av slagg
varp eller slaggförekomster, genomfördes med omfattande hjälp av medar
betare från hembygdsrörelsen. I arbetet användes ortnamn, muntliga tradi
tioner och historiskt källmaterial. Resultatet presenterades och diskuterades 
i olika naturgeografiska, geologiska och historiska skalnivåer. Man fick en 
regional bild av utbredning och kvantitativa bedömningar av slaggvarp, 
vars lägen relaterades till myrmarker, sjöar och vattendrag. Karteringar av 
enskilda lokaler med större slaggvarp i anslutning till åar och dammvallar 
aktualiserade frågor om smedjor med utnyttjande av vattenkraft för att dri
va bälgar och hammare. Vidare presenterades de blästugnar som påträffats 
i det halländsk-skånska produktionsområdet (Nihlén 1939, s. 33ff, 42ff).

Järnframställning behöver råvaror. Inventeringar av myrmarker, längs vat
tendrag och runt sjöar, innebar att potentiella råvarukällor för tidigare nyttja
de förekomster av malm och rödjord lokaliserades (Nihlén 1939, s. 33ff).
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Laholm den 7 januari 1932.
Till RIKSANTIKVARIEN

I medio av november 1931 inkom till Naturhistoriska museet i Göteborg, en anmälan 
från folkskollärare Ernst Wind i Vråkärr, Örkelljunga, om ett fynd av myrmalms- 
tackor i byn Bölinge i Voxtorps socken i södra Halland.

Naturhistoriska museet lämnade meddelande om fyndet till Göteborgs museum, som 
i sin tur vänt sig till Hallands museum i Halmstad och Lunds Universitets Linologiska 
institution. Chefen för denna senare, professor Nauman ansåg emellertid att saken låg 
utanför ramen för hans specialforskning, men betecknade fyndet som mycket viktigt 
och anbefalde dels en mineralog dels en torvgeolog att undersöka detsamma. Då 
fyndet väl närmast är av kulturhistoriskt intresse och för att få veta hur med det
samma bör förfaras, vill jag härmed till Riksantikvarien lämna rapport över en 
preliminär undersökning av detsamma.

På uppdrag av intendenten för Hallands museum fil. dr. E. Salven i hans egenskap av 
Riksantikvariens ombud och under förutnämnde folkskollärare E. Winds ciceronskap 
besöktes fyndplatsen av mig den 9 december 1931. Denna är belägen å det av 
lantbrukaren Viktor Bengtsson innehavda hemmanet Bölinge N:r 1 Voxtorps socken, 
Höks härad, Hallands län. Viktor Bengtsson omtalade att vid höstplöjningen i början 
av november, på en åker kallad Skingan, som ligger strax söder om Sjöaltessjön, 
plogen plötsligt stötte mot något hårt föremål. Vid närmare undersökning visade detta 
sig vara järntackor som lågo i en hög. De översta på omkr. 4 tums djup, de understa 
omkr. Zi mtr. under markytan. Järntackorna blevo senare upptagna ur jorden och lagda 
vid kanten av åkern, där de vid mitt besök lågo kvar. Deras antal var 64 st. Tre av mig 
vägda tackor hade en vikt av respektive 3,3, 3,2, och 2,6 kg. Formen på de flesta 
erinrar närmast om gamla strykjärnsbultar, fastän tackorna äro mer oregel
bundna........... Bredd och tjocklek varierar. Den oftast förekommande tjockleken är
omkr. 3 cm.

Åkern där fyndet gjorts, utgöres av en minst 30 år sedan uppodlad mosse. Även de 
understa tackorna lågo på mossjord. Varför man först nu och ej tidigare stött på 
tackorna vid plöjning av åkern uppgavs av ägaren bero på att marken sjunker. Själva 
fyndstället ligger omkr. 200 m. rakt söder om Sjöaltssjön, 75 m. från hemmanets östra 
gräns och omkr. 3 m. norr om den bäck som begränsar åkern.......

Något liknande fynd har aldrig tidigare, enligt vad mina sagesman visste berätta, 
gjorts i trakten. Däremot har man på flera platser funnit ”singer”, slagg av järnmalm. 
På dessa platser säges smedjor ha legat. I den s.k. ”Homlehaven” omkr. 100 m. öster 
om Viktor Bengtssons gård, har en av dem varit belägen. En annan har legat omkr. 50 
m. norr om Sjöaltssjön på lantbrukaren John Pettersson i Nordanå ägor. Även på en 
åker i byn Vråkärr i samma socken har man funnit slagg.

Med utmärkt högaktning 
Harald Nilsson



I arbetet med att koppla järnproduktionen till ett historiskt samman
hang sökte Nihlén sig till skriftligt källmaterial. Kung Valdemars Jordebok 
över Danmark med Hallandslistan från mitten av 1200-talet omnämner alla 
de halländska häraderna (Christensen 1938, s. 13f; Palm 1999, s. 52f). Skat
ter erlades här i naturprodukter som smör, korn och havre, samt även i pen
ningar. Emellertid nämns ingenting om järn. John Nihléns hypotes var att 
produktion av järn var relativt ny för att ha arbetats in i skatteformer av 
konservativ karaktär. Han antog att järnet som handelsvara medförde till
gång på pengar, varigenom skatt erlades på detta sätt. Frågan förblev dock 
olöst (Nihlén 1939, s. llf).

Slaggförekomsterna kopplades även till ett annat historiskt sammanhang, 
nämligen skapandet av Itzhulte län under 1400-talet. Detta var ett kronans 
län som under långa tider var förpantat. Rumsligt skall länet ha omfattat ett 
område motsvarande Hishults socken, Knäreds socken söder om Lagan, 
Timmershult i Ysby socken och östra delarna av Våxtorps socken, samt de
lar av nuvarande Skånes-Fagerhults socken. Gränserna för länet skiftade 
med tidens gång. I en diskussion framhöll Nihlén att en långvarig produktion 
och teknikutveckling rörande vattenkraft och ugnar, bidragit till att skapa 
förutsättningar för stora ekonomiska värden. Formandet av Itzhulte län, dess 
förpantning och fortlöpande utveckling under 1500-talet var ett uttryck för 
utomregionala intressen av såväl politisk som ekonomisk natur (Nihlén 
1939, s. 13ff; Ejwerts 1951, 1976, s. 40f, 70). Skapandet av Kronolänet un
der danske kungen inom gamla Helsingborgs län var en annan konkretiser
ing av kungamaktens anspråk och inflytande (Anglert & Lagerås 2008, s. 
62ff).

Redaktör Axel Ejwertz från Laholm fortsatte efterforskningarna kring 
järnhanteringsplatser i bland annat Knäreds socken i början av 1940-talet 
(Jernkontorets arkiv; Englund 1995, s. 79). I en artikel och en senare bok 
rörande Hishults socken lyfte Ejwertz fram Itzhulte län och dess karaktär 
som pantlän. En följd av innehavare presenteras och förläningens utveckling 
relateras till större historiska förlopp (Ejwertz 1951, 1976, s. 40ff, 70ff).

Samma år som Nihlén publicerade sin bok, presenterade Carl Sahlin 
Skånska järnbruk i äldre tider (1939). I denna ges en historisk bakgrund till 
varför och hur järnbruken etablerades. Danska kronan behövde järn och 
sökte därför genom företagsamma personer exploatera malmfyndigheter i 
norra Skåne. Därtill hyste kungamakten stort hopp om att finna bergmalm. 
Kungen delade under första halvan av 1600-talet ut privilegiebrev för eta
blering av såväl ett järnbruk i Örkelljunga som en ”masoffn” i Fedingshult, 
Skånes-Fagerhults socken (Sahlin 1939, s. 9ff, 46f).

< Figur 5. Avskrift av brev till Riksantikvarien rörande fynd av "myrmalms-tackor" i byn 
Bölinge, Våxtorps socken (arkiv vid Kulturmilö Halland, Halmstad).
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Figur 6. Kända järnhanteringsplatser i skogsbygderna där landskapen Halland, Skåne 
och Småland möts. På fastigheten Bölinge nr 1 påträffades 63 järntackor år 1931, vilket 
var upprinnelsen till järnproduktionsområdets upptäckt.

18



Under 1950-talet påbörjade postmästaren Sven Nöjd i Örkelljunga ett 
långvarigt arbete kring regional järnhantering. Han var verksam till början 
av 1970-talet. Genom fältinventeringar påträffade Nöjd cirka 90 lokaler 
med slaggförekomster eller -varp i Örkelljunga, Rya och Skånes-Fagerhults 
socknar, utöver de drygt 30 platser som Nihlén tidigare omnämnt i sin bok. 
Sven Nöjd genomförde i samverkan med Lunds Universitet utgrävningar 
och dokumentation av blästugnar vid Östra Ringarp och Fasalt i Örkel
ljunga socken, samt Petterstorpet i Glimåkra socken. Därtill byggde han re
konstruktioner av ugnar för experiment och försök med järnframställning i 
full skala. En experimentanläggning finns kvar i anslutning till den delun- 
dersökta järnhanteringsplatsen vid Östra Ringarp (Wedberg 1981; Englund 
1995, s. 79).

Frågeställningars förändringar

Den traditionella sfären

Under 1970-talet präglades forskning och fältarbete om järnhantering av två 
inriktningar, vilka karakteriserades av olika skalnivåer. Ett översiktligt tema 
innebar att slaggvarp, slaggförekomster, blästugnar, hyttmiljöer med mas- 
ugnsruiner och gruvområden relaterades till frågor rörande bebyggelsearke
ologi, ekonomisk försörjning och variationer av regionala utvecklingar (Hy- 
enstrand 1974a, 1974b, 1979; Magnusson 1986). En andra forskningsinrikt
ning fokuserade på utveckling av arkeometallurgiska analyser av slagger och 
järn, i syfte att klarlägga processtekniska frågor och ugnsteknologi (Martens 
1978; Serning m.fl. 1982; Serning 1987). I sammanhanget spelade det av 
Inga Serning grundade Arkeometallurgiska Institutet (AMI) i Håksberg ut
anför Ludvika en stor roll. Verksamheten upphörde i slutet av 1980-talet. Se
dan 1993 driver dock Geoarkeologiskt Laboratorium (GAL) vid Riksantik
varieämbetet UV i Uppsala, metallurgiskt analysarbete med metod- och stra
tegiutveckling utifrån lämningar efter metallhantering (Hjärthner-Holdar 
1993a, s. 14; 1993b).

En tendens till breddning av frågeställningar i riktning mot andra disci
pliner står att finna i symposiepublikationen Medieval Iron in Society 
(1985). Denna emanerade från undersökningar av Lapphyttan i Västman
land, med lämningar av en masugn från 1200- och 1300-talet. Ämnesområ
dena var orienterade mot frågor om metallurgiska processer, nyttjande av 
vattenkraft och socio-ekonomiska sammanhang (Magnusson 1985).

Från senare delen av 1980- och under 1990-talet kom forskningen åter 
att riktas mot kronologiska och sociala sammanhang för introduktion av 
järnhantering i Skandinavien. Därtill sökte forskare skapa en helhetsbild av 
arbetsprocesser för järnframställning, primär- och sekundärsmide, samt
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dessas samband till samhällsorganisation och bebyggelse. En teknikhisto
risk inriktning kom också att omfatta frågor om protoindustriella miljöer 
under medeltid och efterreformatorisk tid (Reynolds 1985; Magnusson 
1986; Hjärthner-Holdar 1993a; Englund 2002; Andersson, H. 2004; Buch
wald 2004; Hørby & Olsen 2004; Mäscher & Connelid 2004; Magnusson 
2004a, b; Olsen 2004; Strömberg 2004; Vellev 2004).

Om protoindustriella miljöer

Inom den ekonomisk-historiska disciplinen har framväxten av protoindu
striella miljöer på landsbygden setts som ett led i en process, vilken leder 
fram till storskalig industri i urbana miljöer. Utvecklingen ses av forskare 
som ett resultat av specialisering av produktion genom fördjupad kunskap 
och kompetens, strukturering av arbetsorganisation, introduktion av tek
niska innovationer, samt ackumulation av kapital och ökade produktions
volymer. Därtill finns en anknytning till makroekonomiska strukturer över 
stora geografiska områden med marknader och handelsplatser i stadsmiljö
er. Det behövs en efterfrågan (Mendels 1972; Clarkson 1985; Floren & Ry
dén 1992; Ogilvie & German 1996b).

Sett ur ett arkeologiskt och teknikhistoriskt perspektiv kan en protoindu- 
striell utveckling konkretiseras som det steg under medeltid i Skandinavien, 
som överbryggade ett hantverksbetonat arbete vid blästugnar till brukandet 
av vattenkraft för drift av bälgar och hammare. Med denna förändring på
börjades en utveckling av större blästugnar, och i dess förlängning masug
nen. Projekt Järnmöllan i Halland vars fältarbeten drevs åren 1993 till 1995 
öster om Tvååker, utgör ett geografiskt närliggande exempel på ett tvärveten
skapligt förhållningssätt för att definiera järnhanteringsplatser av olika ka
raktär. I sammanhanget fördes även en diskussion om protoindustriell miljö 
(Magnusson 1995, 2004a, b; Buchwald 2004; Strömberg 2004).

Projektet hade sin upprinnelse i ett arbete där John Nihlén diskuterar hu
ruvida en ”järnmölla” funnits i Tvååker under slutet av 1100-talet. Enligt 
parafraser i Sorø Klosters Gavebog skall ärkebiskop Absalon år 1197 ha 
donerat mark i Toaker till klostret. Enligt uppgift skall munkarna därmed 
fått möjligheter att ”gräva järn ur jorden”. Nästa omnämnande härrör från 
1216 och berör medling i en konflikt mellan bönder i trakten och cistercien- 
serordens munkar. Tvisten rörde gränsdragning mellan markområden samt 
rättigheter till olika trädslag. Det är i detta dokument som en vattendriven 
kvarn för järnhantering omnämns - Molendino ubi fabricator ferrum (Nihl
én 1939, s. 26ff; Hørby &c Olsen 2004; Mäscher 5c Connelid 2004).

Under lång tid fanns uppfattningen att munkarna i cistercienserorden 
som tog med sig kunskaper om vattenkraftsdrift från kontinenten till Skan
dinavien. Emellertid har forskning i början av 1990-talet tydliggjort att kopp
lingen mellan klosterväsende och introduktion av tekniska innovationer inte

20



Figur 7. Platsen för "Molendino ubi fabricator ferrum" vid Ugglehult i Sibbarps socken, 
öster om Tvååker i mellersta Halland. Längs den numera torrlagda bäckfåran flödade vat
ten som nyttjades för järnhantering i slutet av 1100-talet och början av 1200-talet. Läm
ningar efter härdar, ugnar och en byggnad som omgav dessa påträffades vid arkeologisk 
undersökning 1995 i slagglagren på sluttningen till höger om bäckfåran. Foto Bo Ström
berg.

är relevant (Karlsson 1985; Götlind 1993, 1995). Projekt Järnmöllan i Hal
land innebar dock en möjlighet att belysa frågan i ett specifikt fall. Resulta
ten av arkeologiska undersökningar och metallurgiska analyser påvisade ett 
komplext järnproduktionsområde med olika typer av hantverksplatser. Vid 
en av dessa lokaler har en vattendriven anläggning nyttjats för att driva 
blästrar till ugnar (Buchwald 2004; Magnusson 2004a, b; Strömberg 2004). 
Därtill gick det att utifrån en nyöversättning av aktuella dokument i Sorø 
Klosters Gavebog, belägga att järnproduktionen i området med tekniska 
innovationer skötts av den lokala befolkningen och inte av cistercienseror- 
dens munkar. Grupperna hade dock motsatta intressen som ledde till en 
konflikt. Ett medlingsarbete vilket kom att generera det skriftliga omnäm
nande, vilket utgör ett viktigt dokument för nutidens forskningsarbete (Hør
by & Olsen 2004; Mäscher & Connelid 2004).

Bergsbruk och järnproduktion utvecklades kraftfullt under medeltid, 
främst i landskapen Dalarna och Västmanland. I projektet Atlas över Sveri
ges Bergslag under 1980- och 1990-talet, kartlades dessa områdens bergs
historiska lämningar och järnbruk. I ny forskning rörande Södermanlands
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medeltida bergsbruk poängteras exempelvis betydelsen av samhällsorgani
sation, kunskap och kompetens, ekonomiska strukturer samt former för 
kontakter med omvärlden. Kombinationer av nämnda faktorer är avgöran
de för hur naturresurser i ett landskap har nyttjats (Skyllberg 2001, s. 13ff). 
Frågan om järnproduktion har även diskuterats inom den ekonomisk-histo
riska forskningen, utifrån ett protoindustriellt och historiematerialistiskt 
perspektiv. I en artikel försköt författarna Anders Florén och Göran Rydén 
tidshorisonten för tillämpning av begreppet protoindustri från början av 
1800-talet, bakåt över 1600-talet mot medeltid (Florén & Rydén 1992).

Järnhantering kan även betraktas som en del av en agrar ekonomisk för
sörjning som bygger på mångfald. I sammanhanget utgör diskussioner om 
landskapets klassifikation i rumsliga strukturer som inägomark och utmark 
ett viktigt inslag. Tre grundläggande förhållningssätt brukar framhållas. För 
det första betraktas utmarken som en del av ett agrart system där verksam
heter i inägor och utmark interagerar. En andra aspekt är att människor i 
”marginalområden”, eller kolonisationsområden, utvecklar särskilda ekono
miska system och kulturella identiteter. Till sist och betraktat ur ett större 
geografiskt perspektiv har bosättningar belägna i perifera ”marginalområ
den” ett ömsesidigt beroendeförhållande till centralområden. Detta exempel
vis genom varuproduktion för en marknad dominerad av centralområdenas 
efterfrågan (Andersson, FL 1998; Svensson 1998, s. 10).

Diskussioner om begreppet ”marginalitet” i agrarsamhällen fördes emel
lertid i England redan på 1980-talet. Mark Bailey menar att glest befolkade 
områden med generellt sämre förutsättningar för åkerbruk, allt för ofta har 
betraktats som fattiga marginalområden utanför rika jordbruksbygder. En 
traditionell syn har varit att dessa svårtillgängliga områden tagits i anspråk 
i samband med en generell befolkningsökning och ett ökat behov av jord för 
åkerbruk. Författaren menar istället att orsakssammanhangen är komplexa. 
Marginalområdenas potential för diversifierad ekonomisk försörjning mås
te vägas in i diskussionen. ”Marginalitet” kan istället utgöra en bas för en 
samhällsexpansion, breddning av den ekonomiska basen och handel (Bailey 
1989). Nämnda synsätt har jag tillämpat i diskussionen i denna bok om 
protoindustriella miljöer inom det halländsk-skånska järnproduktionsom
rådet. Samma tanke finns även i artiklarna i boken Landskap bortom tradi
tionen (Anglert [red.] 2008).

Antropologiska perspektiv

I boken Det starka landskapet (1997) diskuterar Lars Ersgård frågor om lo
kal bebyggelse, järnproduktion och mentalitet. Bygderna längs Dalälven i 
Leksands socken i Dalarna under yngre järnålder och medeltid, står i cen
trum för arbetet. Författarens resonemang kontrasterar mot en äldre kun
skapsbild, vilken framhöll en interregional växelverkan mellan Dalarna och 
Mälardalen som drivkraft för produktionen (Hyenstrand 1974a). Ersgård
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menar istället att lokala såväl som regionala sammanhang var av betydelse 
för järnhanteringens introduktion och utveckling under vendel- och viking
atid. Gården var den överordnade sociala och ekonomiska enhet inom vil
ken järnproduktionen organiserades. Detta skedde inom ramarna för en se
dan länge etablerad bebyggelsestruktur från romersk järnålder (Ersgård 
1997, s. 36ff).

Massiva slaggvarpar med rester av blästugnar invid älvstranden ett hund
ratal meter från bosättningarna och spår av smide i verkstadshus på gårdar
na, vittnar om att stora mängder järn producerades i ovan nämnda sam
manhang. En gedigen metallurgisk kunskap, hantverkskompetens och ar
betsorganisation fanns representerad i bygden. Detta var en förutsättning 
för en komplext sammansatt form av ekonomisk försörjning (Ersgård 1997, 
s. 37ff, 42ff).

Aven mentalitet är en viktig aspekt i diskussioner om gårdsanknuten järn
hantering. Ersgård menar att ritual och handling utgjorde ett medium för 
kunskapsöverföring kring en komplicerad process. Parallellt med kunskaps
överföringen reproducerades den sociala identiteten. Ritual och handlingar - 
att upprepa förfädernas handlingar - vid järnhanteringsplatser och smedjor 
var en länk mellan det förflutna och framtiden. Att slagg kunde placeras som 
gravgåvor tyder på att de hade en symbolisk funktion som identitetsmarkör 
långt efter att själva produktionen av järn upphört (Ersgård 1997, s. 44).

Tidigare genomförda studier av järnproducerande folkgrupper i Afrika 
har på ett självklart sätt visat att ingen teknologi kan existera utanför ett 
socialt och kulturellt sammanhang (Collet 1993; Rowlands & Warner 
1993). Detta faktum bör stämma till insikt om nya inriktningar på arkeo
logiska och metallurgiska undersökningar av skandinaviska kontexter un
der brons- och järnålder, samt medeltid och även efterreformatorisk tid. I 
böckerna Dödens hand - en essä om brons och hällsmed (Goldhahn 2007) 
och Transformatoren - Ildens mester i jernalderen (Østigård 2007), disku
terar författarna smedens roll och specialistkunskaper i samhället under 
brons- och järnåldern. Här tecknar man en bild av bronssmeden som trans
formator och allomfattande kosmolog, väl integrerad i samhällets olika ce
remoniella sfärer. Hantverket utfördes av rituella specialister där brons for
mades till föremål med symboliska och kosmologiska innebörder. Under 
järnåldern marginaliserades smedernas roll, bland annat till följd av de vun
na specialiserade metallurgiska kunskaper som var en förutsättning för järn
framställning ur malm. Smedens arbete med järnhantering kom under yngs
ta järnålder och medeltid att få en utpräglad ekonomisk funktion (Gold- 
hahn 2007; Østigård 2007).

Nämnda litteratur visar på att diskussioner om metallhantverk måste re
lateras till samhällsorganisation, ekonomisk försörjning, mentalitet och ri
tualer. I denna bok som belyser protoindustriell form av järnhantering i 
danska riket under senmedeltid, är det främst samhällsorganisation, ekono
misk försörjning och identitet som kommer i fokus.
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Nya frågeställningar för Produktionsområdet?
Ett återupptagande av forskningen kring järnhanteringen i det halländsk
skånska produktionsområdet markerades av Viking Wedbergs (1981) upp
sats om Sven Nöjds arbeten. I en programförklaring menade Wedberg att ett 
fortsatt forskningsarbete bör fokuseras på totalutgrävningar av ett par ut
valda lokaler med ugnar, slaggvarp och kolbottnar. Med hjälp av tekniska 
och metallurgiska analyser av främst slagger, respektive 14C-analyser för da
teringar, öppnas möjligheter att definiera kronologiska ramar, tekniskt för
farande vid järnframställningsprocesser och eventuella innovationer ansåg 
Wedberg. En annan aspekt att utveckla var områdets ”ekologi” med hjälp 
av analyser av pollenprover från våtmarker (Wedberg 1981, s. 45). Förfat
taren anlägger ett högst processtekniskt perspektiv på ämnet och en ambi- 
tionsinriktning mot att skapa en bild av naturlandskapets förändringar.

Under år 1993 reste Lars Erik Englund inom ramen för projektet Blästbru- 
kets utveckling, runt i norra Skåne och återbesökte fyra tidigare undersökta 
lokaler - Linneröd, Ringarp, Elasslaröd och Petterstorp. Englunds syfte var 
att utifrån äldre dokumentation och studier av slagg vid respektive lokal defi
niera ugnstyper och förekommande tekniska processer. Författaren menar att 
framtida forskning i området borde riktas mot att klarlägga arbetsförlopp 
och den teknisk-metallurgiska processen för järnframställning genom bläst- 
bruk. Detta genom analyser av skiftande slaggtyper från olika led av pro
duktionen (Englund 1995, 2002). Även i denna forskning återfinns ett högst 
renodlat arkeometallurgiskt och processtekniskt perspektiv på ämnet järn
hantering inom en traditionell sfär.

Med tyngdpunkt i Vittjö socken har Anders Ödman studerat borgan
läggningar och lämningar efter järnproduktion inom ramen för projektet 
Norra Skånes medeltid. Målsättningen var att skapa en översikt av den 
medeltida historiska och ekonomiska utvecklingen i Göingebygden, bland 
annat med hjälp av skriftligt källmaterial rörande skattläggning av järn, 
samt arkeologiska utgrävningar av borgar och järnhanteringsplatser. De 
äldsta platserna för järnproduktion daterades till omkring år 1200. Flerta
let dateringar är dock ansamlade inom kalibrerade 14C-intervall med ut
sträckning från början av 1400-talet till senare delen av 1600-talet. Den his
toriska bild som Ödman framhåller karakteriseras av specialiserad form av 
stordrift med hjälp av vattenkraft. Den danska centralmaktens inflytande 
över produktionen kan anas från början av 1400-talet. Skriftligt källmateri
al med uppgifter om tjära, pottaska och beck, visar att den skogsbaserade 
produktionen har varit geografiskt sektoriserad. Järnproduktionen har varit 
koncentrerad till nordvästra Skåne och framställning av tjära till landska
pets nordöstra del (Ödman 1992, 1993, 1995, 1998, 2000, 2001, 2005).

I publikationen Från blästbruk till bruksdöd i bokserien Småländsk järn
hantering under 1000 år:II, diskuterar Lars-Olof Larsson blästbruket i Sun- 
nerbo härad under 1500-talet (Larsson 2000). Det skriftliga källmaterialet
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utgörs av en jordebok omfattande samtliga drygt 1000 gårdar i häradet, 
även frälsets. Förutom uppgifter om skatter och detaljerade noteringar om 
markanvändning, finns nedteckningar om kvarnar och andra vattenkraftre- 
laterade anläggningar. Lars-Olof Larsson fann uppgifter på omkring 70 an
läggningar benämnda ”järnsmedjor” eller ”smedjeströmmar”. Han menar 
att begreppen ger associationer till produktion av smidbart ämnesjärn eller 
manufaktur. Slaggförekomster invid vattendrag och skriftliga uppgifter pe
kar dock på reduktionsugnar med vattendriven bläster, alternativt en kom
bination av olika tillverkningsmoment (Larsson 2000, s. 29ff). I sitt arbete 
med järnhantering i de gammaldanska landskapen Halland och Skåne, har 
Lars-Olof Larsson funnit skriftliga belägg för förekomst av smältugnar med 
trampbälg och gårdar som skattade i järn. Däremot nämner författaren ing
et om förekomst av vattendrivna järnsmedjor i den danska regionen (Lars
son 2000, s. 62ff).

I en annan artikel i ovan nämnda bok nyanserar Leif Rubensson tolk
ningar om järnhanteringsplatser invid vattendrag i fyra huvudalternativ 
(Rubensson 2000, s. 279). Begreppet järnsmedja kan omfatta en hammar
smedja för primärsmide, alternativt en eller flera ässjor med vattendriven 
bälganordning. Järnet har framställts i kringliggande blästerugnar för att 
därefter genomgå primärsmide vid vattenkraftsanläggningar. Ett tredje al
ternativ är att vattenkraften nyttjats till att driva bälgar till ässjor, där olika 
smidesprocesser pågått. Till sist finns möjligheten att vattenkraft har an
vänts i samband med järnframställning i rännverksugnar i kombination 
med smidesässjor.

I ett nyligen utkommet verk Iron and Steel in Ancient Times (2005) av 
Vagn Buchwald ges en europeisk och nordisk översikt av järnhantering uti
från metallurgiska aspekter, delvis med global utblick. I ett par avsnitt förs 
en diskussion om möjligheter att spåra järnföremåls ursprung genom ke
misk analys av slagginneslutningar. Häri finns spårämnen som har en över
ensstämmelse med motsvarande i malmråvaror. En tydlig diskrepans mellan 
malmer i Danmark respektive Norge och Sverige kan noteras. Därigenom 
kan, utifrån metallurgiska analyser, utförsel av järn påvisas från det hal
ländsk-skånska produktionsområdet till Själland, Fyn och Jylland (Buchwald 
1995, 2005, s. 202,336).

En del av denna utskeppning finns även skriftligt belagd. Historiken Sten 
Skansjö refererar till en räkenskap från Helsingborgs län från åren 1579- 
1580, där elva tunnor med handsmidd spik från ”Bönderne uthi Krone 
leen” fördes till renoveringen av kungliga slottet Skanderborg på lylland 
(Skansjö 2003, s. 34).

Orsaken till att rubriken för detta avsnitt avslutas med ett frågetecken, 
är att flera av de frågeställningar som aktualiserats för regionen under de 
gångna tjugofem åren, i ord formulerats av Nihlén redan på 1930-talet. Un
der senare decennier har emellertid utveckling och relevant tillämpning av
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arkeometallurgiska analyser, samt pollen- och I4C-analyser, skapat möjlig
heter att besvara såväl nya frågor som gamla obesvarade. Digital teknik 
med program som Geografisk Informationssökning (GIS) utgör därtill ett 
kraftfullt redskap för att bygga regionala översikter av ett produktionsland
skaps förändringar.

Även om Nihlén i slutet av 1930-talet hade haft möjlighet att fördjupa 
diskussionen, hade bilden av det halländsk-skånska järnproduktionsområ
det formats annorlunda än den bild vi som forskare idag formar av regio
nen. Förutsättningar och värderingar för forskning skiljer sig radikalt åt 
mellan då och nu. Kunskapsbilden idag av medeltidens bygder och sociala 
organisationer är väsentligt annorlunda än på 1930-talet. Styrkan hos Nihl
én var dock insikten om betydelsen av järnhanteringens socio-ekonomiska 
och kulturella sammanhang.

Nämnda kontext kommer nu att nyanseras. Detta genom aktuella dis
kussioner och ett tvärvetenskapligt förhållningssätt vid de arkeologiska och 
paleoekologiska undersökningarna i nordvästra Skåne, längs sträckningen 
för väg E4 (Lagerås 2007; Anglert [red.] 2008; Anglert & Lagerås [red.] 
2008; Knarrström & Larsson 2008; Skansjö manus).
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Järnhanteringens
produktionssammanhang

Vad är järnhantering?

Kunskap om järnproduktion nås genom tolkning och analys av fynd från 
järnframställningsplatser. Förståelse av järnhanteringens betydelse kan en
bart vinnas genom att klarlägga dess vidare ekonomiska och sociala sam
manhang. I denna väv av sammanhang kan ett par noder konkretiseras. 
Landskap, bebyggelsestruktur och form av ekonomisk försörjning är rela
tivt konkreta utgångspunkter för diskussioner. Mentalitet, kunskap om me
tallurgi, hantverksskicklighet och former för kunskapsöverföring, är däre
mot noder av mer abstrakt karaktär.

Inför tolkning och analys måste frågan ställas: Vad är järnhantering? 
Denna kan definieras som en arbetsprocess med ett flertal tekniska moment, 
som uttrycker sig i smeders kunskap och hantverksskicklighet. Men arbets
processen är också ett uttryck för organisation, sociala relationer och roller 
- en spegling av lokalsamhället. Smeders handlingar då materia omvandlas 
från malm till järn, efterlämnar karakteristiska spår efter produktion. Sam
mansättningen av spår och lämningar vid dessa platser, ger upplysningar om 
hur produktionen organiserats.

Järnhantering kan också ges en rent naturvetenskaplig definition i form 
av beskrivning av en metallurgisk process. Den terminologi som används 
syftar till att förklara materiens omstöpning från malm till järn, där restpro
dukten slagg är den främsta informationsbäraren. Tekniska och metallurgis
ka analyser av slagg och kvarlämnade järnbitar ger underlag för tolkningar 
av vilken form av järn som tillverkats, samt fluktuationer i dess kvalitet. Ut
ifrån atomernas värld är det alltså möjligt att relatera till frågor om smeders 
kunskap och hantverksskicklighet.

Den arkeologiska tolkningsbilden bygger på dessa definitioner av järn
hantering. I landskapet finns förutsättningarna för produktionen, men själ
va järnhanteringen på specifika platser formar samhället och dess samman
sättning av ekonomisk försörjning. Här finns en växelverkan som allt för 
sällan har diskuterats inom den arkeologiska sfären rörande förhistorisk 
och medeltida järnhantering, nämligen produktionssammanhang.
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Figur 8. Modell över produktionssammanhang för järnhantering. Frågor om landskap, 
samhällsorganisation och mentalitet är av stor betydelse.

Protoindustri

Framväxten av det halländsk-skånska järnproduktionsområdet aktualise
rar frågan om huruvida det ekonomisk-historiska begreppet protoindustri 
är möjligt att tillämpa i ett arkeologiskt sammanhang. Begreppet introdu
cerades i början av 1970-talet som en beskrivning av hur stora delar av 
Europas landsbygd före 1800-talet genomgick en form av industrialisering 
genom att arbetskraften övergick till en annan specialiserad produktion 
än den traditionellt agrara (Mendels 1972). Ett grundläggande incitament 
för utvecklingen var en växelverkan mellan andra utkomstmöjligheter än 
de agrara, samt demografiska förändringar mot större befolkning. En an
nan viktig faktor var ackumulation av kapital och kunnande hos handels- 
och köpmän. Därmed skapades förutsättningar för överskottsproduktion 
med avsalu på marknader i andra regioner. Genom exempelvis en form av
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förläggarverksamhet utgjorde protoindustriella miljöer på landsbygden en 
grund för fortsatt industriell utveckling. Produktionen vid gårdarna kunde 
vara specialiserad och småskalig, men sammantaget utgjorde verksamheten 
en regional överskottsproduktion (Mendels 1972, s. 241f).

I en kritisk diskussion i publikationen Proto-Industrialization: The First 
Phase of Industrialization? (1985), diskuterar Leslie Albert Clarkson be
greppets relevans inom den ekonomisk-historiska forskningen. Forskaren 
ser ordet som ett uttryck för en på 1970-talet pågående debatt om incita
ment för den industriella revolutionen, men även för ursprunget till den in
dustriella kapitalismen (Clarkson 1985, s. 9).

Ovan nämnda engelska rubrik uttrycker förändring, en process i olika fa
ser med varierande utsträckning i tid. En protoindustriell fas i en region som 
övergår till en industriell mekaniserad och fabriksbaserad verksamhet, ka
rakteriseras enligt modellen av fyra kännetecken (Clarkson 1985, s. 9, 15f);

k Arbetskraften producerade ting och varor för marknader i regioner bort
om den egna hembygden.

* Arbetskraften bestod av bygdens bönder som kombinerade en egen spe
cialiserad överskottsproduktion med traditionell agrar försörjning. En 
tydlig arbetsfördelning i tid och rum kan skönjas.

* En protoindustriell verksamhet på landsbygden utgjorde ett incitament 
för en förändring av lantbruket från självhushåll till en verksamhet på 
mer kommersiella villkor.

k De samhällen eller mindre städer som växte fram i en region med proto
industriell verksamhet på landsbygden, var i huvudsak urbana centra för 
handel och kommersiella affärer.

En ekonomisk-historisk modell som förklarar varför och hur en protoindu
striell verksamhet i ett specifikt skede övergår till en industriell utveckling, bör 
enligt Clarkson även kunna analysera ett motsatt förlopp. Spänningsfältet 
mellan Industrialization - Deindustrialization blottlägger modellens svag
heter. En samhällsutveckling är av komplex karaktär, där politiska, ekono
miska och sociala faktorer i växelverkan med varandra avgör utvecklingen. 
Nämnda faktorer är emellertid svåra att avgränsa och tydliggöra utifrån oli
ka skriftliga källmaterial. En annan svaghet av pedagogisk karaktär är att 
kronologiskt avgränsa processerna (Clarkson 1985, s. 28ff, 51ff, 55f).

Elistorikerna Anders Florén och Göran Rydén tecknar i en artikel hur 
diskussionen om protoindustriell verksamhet utvecklats. Under 1980-talet 
förde tyska forskare en argumentation om det protoindustriella förloppet 
som en fas i övergången från feodalism mot kapitalism. Utvecklingen kan 
tolkas som ett rätlinjigt förlopp där en dynamik fanns i motsättningen mel
lan centraliserat handelskapital och decentraliserad produktion. Företräda
re för det förstnämnda sökte maximera sitt kapital genom att göra anspråk
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på - penetrera - de producerande hushållens strävan till självproduktion. 
En annan skola representerad av engelska forskare ser utvecklingen som 
mer dynamisk och relaterad till konjunkturer. Flera olika produktionssätt 
inom samma näringsfång kunde existera parallellt och graden av knytning 
mellan icke-producent och arbetskraft varierade i förhållande till ekono
misk och social utveckling (Florén & Rydén 1992, s. 2).

Begreppet protoindustri har alltså varit omdiskuterat inom det ekono
misk-historiska ämnet, vilket konkretiserats genom publikationen Europe
an protoindustrialization (Ogilive & German 1996a). Artiklar av olika 
forskare tar främst upp utvecklingen under europeiskt 1700- och 1800-tal. 
I ett inlägg om den protoindustriella utvecklingen i Sverige omnämner dock 
Fars Magnusson utvecklingen med järnhantering, bergsbruk och handel i 
Bergslagen under 1600-talet, med rötter i medeltid (Magnusson 1996, s. 
215).

I den ovan nämnda artikeln har Anders Florén och Göran Rydén argu
menterat för en protoindustriell modell applicerad på svenska förhållan
den. Här framhålls järnproduktionens betydelse för såväl den svenska in
dustrialiseringen som den europeiska. Utifrån ett historiematerialistiskt 
synsätt menar författarna att den tidigindustriella eller tidigkapitalistiska 
fasen präglas av att ett kapitalistiskt produktionssätt med tiden blev allt 
mer dominerande. Denna förändring grundas på ett gradvis ökat inflytan
de - penetrering - av kapitalet in i produktionens sfär (Florén & Rydén 
1992, s. 3).

Florén och Rydén bygger sin modell på förändringar av maktförhållan
den inom produktionssfären och på vilka sätt hushållen successivt förlorar 
sin ställning som produktionsenhet. En arbetsprocess innebär att arbete, rå
varor och arbetsmedel sätts i rörelse i syfte att framställa en produkt. Varje 
del av denna produktionsprocess är relaterad till bestämda sociala relatio
ner och rollfördelningar. Exempelvis vem som anskaffar råvaran, vem som 
bestämmer när och hur produktionen skall utföras och vem som har rätt till 
den färdiga produkten. Forskarna menar att summan av dessa maktrelatio
ner ryms i begreppet produktionens sociala organisering. Denna är särskild 
från men ändå mycket nära knuten till produktionens tekniska sida (Florén 
& Rydén 1992, s. 4).

Som tydliga extrempunkter i varuproduktionens utveckling finns vid den 
ena änden hantverksproduktionen där en mästare eller ett kollektiv av dessa 
suveränt behärskar teknik och produktion. Den andra ändpunkten upptas av 
en industrikapitalistisk produktion där fabriksägaren intar en lika domine
rande position. Mellan dessa renodlade positioner och roller finns en mängd 
olika produktionsformer, där makten förskjutits mellan grupper inom pro
ducentkollektivet, eller där makten förskjutits till grupper utanför detta. 
Maktförändringarna förklaras i termer av en penetreringsprocess, alternativt
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en differentieringsprocess. Orden är abstrakta. Det första syftar på en pro
cess rörande kunskapsöverföring. En producent kunde genom ett kun
skapsmonopol kontrollera såväl råvara som den färdiga produkten. För att 
en utomstående aktör exempelvis i form av en förläggare skulle nå inflytan
de över produktionen, måste denne erövra den ”hemliga” kunskapen - det 
kulturella kapitalet - för att för kunna kontrollera processen. Detta gällde 
såväl den tekniska processen som själva arbetets genomförande. Differen
tieringsprocessen är en konkretisering av en ökande ojämlikhet mellan för
delningen av produktionsresurser. Till detta hör exempelvis råvaror, teknik 
och tillgång till avsalumarkander. Nämnda utveckling inom ett samhälle 
skapar successivt skillnader i inflytande produktion, produkt och möjlighe
ter till avsalu (Florén & Rydén 1992, s. 5ff). Den viktiga frågan är att ur 
såväl arkeologiskt som historiskt källmaterial spåra vilka grupper och om 
möjligt individer som vid olika tidsskeden besitter det kulturella kapitalet 
med kunskap och hantverksskicklighet, respektive det ekonomiska kapita
let.

Ett ämne för diskussion i denna bok är huruvida det ekonomisk-histo
riska begreppet protoindustri med tillhörande modell, är applicerbar på ett 
arkeologiskt källmaterial. I diskussionen avser jag inte att tillämpa den 
grundsyn och det arbetssätt som företräds av Florén och Rydén utan efter
tanke. Produktionssammanhanget för järnhantering i södra Halland, nor
ra Skåne och sydvästra hörnet av Småland har skiftat från äldsta medeltid 
till mitten av 1600-talet. En hantverksbetonad gårdsrelaterad produktion 
som övergår till en massiv överskottsproduktion med olika aktörer, för att 
därefter upphöra. En möjlig öppning för att förstå sammanhanget är att 
analysera produktionen som en arbetsprocess och tillika en social process. 
Det senare syftar på sociala relationer och rollfördelning. Men det är ock
så en fråga om förskjutning av kunskap och ägande. Detta aktualiserar frå
gan om ekonomisk utveckling i övergripande strukturer, samt varför en 
omfattande produktion av järn inte genererade en fortsatt utveckling. Sva
ret på det sistnämnda ligger främst inom ett övergripande storpolitiskt för
lopp. Dess konsekvenser var krig med upplösning av regional social orga
nisation, sönderslagen ekonomisk struktur och förlorad kunskap. Istället 
för Industrialization drabbades regionen av Deindustrialization.

De skriftliga källorna rörande framväxten av det halländsk-skånska 
järnproduktionsområdet under äldre medeltid är begränsat. Materialet från 
1500- och 1600-talen är dock rikligare (Anglert [red.] 2008; Knarrström & 
Larsson 2008; Skansjö manus). Det arkeologiska källmaterialet i form av 
slaggvarp ger däremot andra förutsättningar för att teckna en bild av den re
gionala utvecklingen. Denna har inte varit av statisk form utan förändrats 
åtskilligt under de sex sekler som förflutit från äldsta medeltid till senare de
len av 1600-talet.
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Analysmodellens empiri

Varaktigheter och kronologiska perspektiv

En avsikt med denna bok är att diskutera järnhantering och dess samman
hang med kolonisation, bebyggelsestrukturer, former av ekonomisk försörj
ning och människors bruk av landskap. Vilka faktorer och växelverkan mel
lan dessa formade produktionssammanhangen för järnhantering i danska 
rikets yttre delar i öster?

Tidsperspektiv med olika varaktigheter utgör ett redskap i diskussionen 
för att besvara ovan ställda fråga. Inom de historiska som ekonomisk-histo
riska disciplinerna utgör Annales-skolans tidsbegrepp longe durée, conjon- 
ctures och événements en referensram för analyser av förlopp och händelser 
i olika skalnivåer (Braudel 1972-1973, 1980). Till utgångspunkt för diskus
sionen i denna bok utgår jag från en artikel av John Bintliff (1991) där be
greppen preciseras till långtids-, medellångt och korttidsperspektiv. Det för
sta ger en utsträckt tidsram upp till ett millennium, för analyser av struktu
rella förändringar som geopolitiska förskjutningar, kulturers utvecklingar, 
förändringar av mentalitet, samt konsekvenser av teknologiska innovatio
ner. Inom det medellånga perspektivet med utsträckning över ett par eller 
något sekel, diskuteras samband mellan demografi, förändringar av social 
organisation och former av ekonomisk försörjning. Analyser inom ramen 
för de korta tidsskedena fokuserar på händelser och människors handlingar 
(Bintliff 1991, s. 6f).

Berättelsen om järnhantering i det medeltida östra Danmarks skogsmar
ker har formats utifrån tre medellånga varaktigheter för regionen, samt ett 
sydskandinaviskt långtidsperspektiv. Det sistnämnda syftar till att ge en 
högst skissartad översikt av främst den danska järnhanteringen över två 
millennier, rörande geografisk utbredning, kronologi och proportioner. Där
igenom förtydligas bilden av bakgrunden för det halländsk-skånska järn
produktionsområdets historiska sammanhang.

De tre olika varaktigheterna har en utsträckning över ett par sekler. Sett 
ur ett mänskligt perspektiv handlar detta om generationer där gemensamma 
minnen och värderingar i samhället ligger till grund för människors jämförel
ser med det förflutna. Den första varaktigheten speglar kolonisation och inle
dande verksamhet med järnhantering under äldre medeltid. Ett andra utveck
lingsförlopp representerar framväxten av protoindustriella miljöer inom det 
halländsk-skånska järnproduktionsområdet under senmedeltid och 1500-ta- 
let. Ett tredje skede beskriver de skånska järnbruken tid under 1500- och 
1600-talen, och orsakssammanhang bakom produktionens upphörande.

Bilderna av ovan nämnda tidsskeden bygger dock på en mosaik av en
skilda händelser och människors handlingar. Exempel på detta är hur skogs
bygdernas inbyggare har format järnhanteringsplatserna, samt vilka gårdar 
som dessa hantverks- och protoindustriella lokaler kan knytas till.

32



Arbetsprocessens arkeologiska spår

Järnhantering har inom traditionell arkeologisk forskning främst betraktats 
utifrån ett tekniskt perspektiv, där materiella lämningar som blästugnar och 
slagg stått i centrum för uppmärksamheten. De ugnar som frilagts från jord 
och slagg vid arkeologiska utgrävningar har beskrivits utifrån typologiska 
element och processtekniska egenskaper. Även slagg har definierats i förhål
lande till metallurgiska processer utifrån morfologiska egenskaper och sam
mansättning av ämnen (Martens 1978, s. 36; Serning 1987, s. 36f, 39f; 
Magnusson 1986, s. 243ff, 247; Englund 2002).

Nämnda förhållningssätt är både riktigt och viktigt. Det väsentligaste är 
ändå att ugnens utformning är en materialisering av smeders kunskaper om 
att omstöpa malm till järn, och deras hantverkskompetens. En abstraktion 
som bygger på empiriska erfarenheter, traderad mellan generationer och 
omsatt i bestämda mönster av handlingar - en arbetsprocess. Arkeometal- 
lurgiska analyser av slagg och bedömningar av materialets lagerkontexter är 
viktiga redskap för att nå insikt om dessa arbetsprocesser från svunnen tid.

Vid arkeologisk och arkeometallurgisk bearbetning av den materiella 
kulturen, kan järnhantering schematiskt delas in i stegen råvaruinsamling, 
produktion och förädling. Till varje steg kan i sin tur knytas olika tekniska 
arbetsmoment. Schemat på nästa sida är en abstraktion som ger en över
blick av en arbetsprocess, men som samtidigt döljer dess komplexitet (Ström
berg 1991, s. 55, 2004, s. 107). Arbetsprocessen finns inom en samhällskon- 
text och samhällets mentalitet avgör hur smederna löst den tekniska proble
matiken. Problem har många lösningar.

Råvaruinsamling. Limonitmalm bildas i fuktig mark där vatten i ett stillsamt 
flöde åstadkommer en ständig översvämning och skapar våtmarker. I dessa 
miljöer på någon decimeters djup, sker under rätta naturliga förhållanden 
nybildning av material i form av decimeterstora klumpar eller ”kakor” med 
rikligt innehåll av järnoxid. Limonitmalm bildas även under gynnsamma 
betingelser på sjöbottnar, på två till fem meters djup. Denna sjömalm före
kommer som centimeterstora klumpar. Rödjord är en finkornig malm som 
bildas i mark översilad av vatten. Materialet består inte av klumpar utan fö
rekommer som decimetertjocka marklager av finkornig karaktär. Såväl myr
malm som rödjord måste grävas upp med spade, medan sjömalm skrapas 
upp från bottnarna med hjälp av långa stänger med en behållare (Englund 
2002, s. 173ff, 177, 211f; Wranning 2005b, s. 26f).

Malmen rostas därefter på härdar eller bäddar av klena stockar och 
tjocka grenar. Den idealiska temperaturen ligger på drygt 500 °C. Tillräck
ligt hög för att bränna bort föroreningar och göra malmen spröd, och till
räckligt låg för att inte en reduktionsprocess skall starta av malmens järnox
ider (Englund 2002, s. 185ff, 21 lf; Wranning 2005b, s. 27). Detta arbets
moment skedde oftast i anslutning till råvarukällan. Arkeologiska lämningar
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Steg i arbetsprocessen Tekniska arbetsmoment Arkeologiskt material
Råvaruinsamling och 
preparering av malm 
och kol

Insamling av sjö- och myrmalm 
samt rödjord.

Malmupplag vid sjöar och 
myrmarker.Täktgrop i myrmark. 
Malmlager vid torkningsplats.
/ Redskap som provsond 
("örkespjut"), skyffel, spade, 
dragstång, dragraka, sailing, 
kastraka, redsle och kälke.

Insamling av bränsle (ved). Spår av skogsavverkning eventuellt 
synlig i pollendiagram.

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

Hällar och sten.

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

Kolning av ved. Kolningsgrop, kolbotten eller -mila.
Järnframställning 
och primärsmide/ 
Produktion

Reduktion av malm eller rödjord i 
blästugn.

Blästugn, blåsbälgoch 
blästmunstycke ("forma"), 
slaggvarp, malmlager och 
trä kolslager. / Redskap som spett 
och blåstång.

Primärsmide genom bearbetning 
avjärnlupp i syfte att rensa denna 
från slagg.

Fälisten, fällslagg och sfä risk 
form av kulslagg. Ässjor och 
smidesgropar. / Redskap som 
hammare och tång.

Övernattning Kojlämning eller annan byggnad.
Sekundärsmide / 
Förädling av järnet 
(Manufaktur)

Sekundärsmide med 
redskapstillverkning av ämnesjärn.

Ämnesjärn. Smideshärd, blåsbälg 
och blästmunstycke ("forma"), 
städstabbe, städ och fälisten. / 
Redskap som hammare, tänger av 
olika typer, städ och slipstenar.

-*• Figur 9. Modell av järnhantering definierad utifrån arbetsprocess relaterad till arkeo
logiska lämningar (Strömberg 1991, s. 55, 2004, s. 107).

av rostningsplatser är däremot sällsynta. Möjligen för att spåren är diskreta, 
möjligen för att arkeologer sällan aktivt sökt efter dessa. De lager med rester 
av rostad malm och kol som påträffats, har förekommit i anslutning till blä- 
stugnar vid produktionsplatser lokaliserade till råvarukällor (Magnusson 
1986, s. 62 ff, 241f).

Till råvaruberedningen hör även att hugga träd som ger lämpligt virke 
för ved alternativt bra material för kolning. Ofta har barrträd använts, men 
flera exempel finns på lövträd som exempelvis björk. Kolningsgropar är svå
ra att upptäcka i dagens skogslandskap. På järnhanteringsplatser daterade 
till yngre järnålder och medeltid har arbete med kolning utförts i anslutning 
till järnframställning i blästugnar (Magnusson 1986, s. 242f; Englund 2002, 
s. 181, 209ff; Wranning 2005b, s. 27f). Fokus på sökandet efter själva järn
produktionen har inneburit att såväl rostningsbäddar som kolningsgropar 
påträffats i form av extra tillkommande lämningar, som medfört ett viktigt 
arkeologiskt informationsvärde.
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Råvaruinsamling är inte bara en omfattande del av en arbetsprocess. Det 
avspeglar ett förhållningssätt till landskapet, samt avspeglar en samhällsor
ganisation och en del av en ekonomisk försörjning. Det har funnits flera va
riationer på hur arbetsprocessen har organiserats och utförts.

Produktion. Lämningarna efter arbetssteget produktion är högst konkreta. 
Det är därför fullt logiskt att det arkeometallurgiska intresset av tradition 
varit riktat mot den metallurgiska processen i blästugnen, och restproduk
ten slagg hopad i tjocka lager. Den metallurgiska processen och smeders ar
bete med denna är också en viktig fråga.

Efter att en blästugn förvärmts fylldes anläggningen med malm varvat 
med kol. Inom det magiska temperaturintervallet 1 200 till 1 300 °C sker en 
omvandling av malm till metalliskt järn. Järnoxidens syre binds till kolato
merna och bildar koldioxid. Hettan är dock inte kraftig nog att smälta jär
net, men tillräcklig för att smälta slaggen. Dess viskositet varierar naturligt
vis med hettan. Slaggen är oftare trögfluten framför lättfluten. Men tillräck
ligt fluten för att sjunka mot ugnens botten och lämna kvar ett stycke järn 
- järnluppen - i anläggningens övre del (Englund 2002, s. 213ff, 217ff; Wran- 
ning 2005b, s. 28f).

Två huvudtyper av blästugnar har dokumenterats i Skandinavien. An
läggningar byggda av sten och lera, vilka återanvänts och därför stått kvar 
på samma plats tills de helt förbrukats (se s. 42 i denna publikation). Ur des
sa ugnar har slaggen trögt fluten tappats ut genom en avrinningskanal, al
ternativt i mer fast form rakats ut ur en öppning till anläggningen. Restpro
dukten har genom ständigt återbruk samlats på hög. Slaggvarp ute i marker
na utgör klara markeringar av var i terrängen järnhanteringsplatser för 
arbetssteget produktion varit belägna (Magnusson 1986, s. 243ff; Englund 
2002, s. 229ff, 252ff; Wranning 2005b, s. 28f).

En andra typ av blästugn bestod av en cylinderformad konstruktion av 
lera som utgjorde ugnens överdel (se s. 42 i denna publikation). Denna pla
cerades inför varje blåsning på en grävd grop, i vilken slaggen sakta sjönk 
ner i under den metallurgiska processen. Efter varje blåsning flyttades den 
cylinderformade överdelen till en ny grop, varvid processen upprepades. 
Spåren efter dessa järnhanteringsplatser kan beskrivas som fält med rader 
av slaggropar (Voss 1995; Englund 2002, s. 256f; Nobach 2003, s. 22f, 
91ff, Rasmussen, Rahbek & Voss 2006).

Det finns naturligtvis en mängd variationer på konstruktion av nämnda 
två huvudtyper av blästugnar. Detta avspeglar smeders kunskap om och fi
losofi hur järn skall tillverkas. Det finns även olika former av slaggvarp. Ut
ifrån hur materialet deponerats öppnas möjligheter för arkeologer att skapa 
en bild av efter vilken filosofi och genom vilka rörelsemönster som smeder 
organiserat arbetet. Spår från olika produktionsplatser visar att en mängd 
varianter av arbetsorganisationer funnits genom tidens gång.
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Efter att den glödande järnluppen lyfts upp ur blästugnen börjar arbetet 
med att rensa denna från kvarvarande slagg. Luppen skall omvandlas till 
ämnesjärn. Arbetsmomentet primärsmide kan utföras med olika metoder. 
Luppen hettas upp i ugnen alternativt i en smideshärd - ässja -, för att där
efter försiktigt bearbetas med en träklubba på ett städ. Detta bestod av sten
block med flat ovansida - fälisten - eller en trästabbe. Det omfattande arbe
tet bestod i att successivt pressa ut kvarvarande slagg och kompaktera ma
terialet till ett ämnesjärn. En annan metod kallad omsmältning består i att 
järnluppen värms upp i blästugnens hetta så att slaggen smälts ut ur materi
alet. Därefter påbörjas själva bearbetning med kompaktering (Englund 
2002, s. 200ff, 22Iff).

Slaggen från primärsmide förekommer ofta i mindre stycken och kan 
jämfört med reduktionsslagg vara av mer fragmentarisk karaktär. Materia
let återfinns i anslutning till ässjor och de markavsnitt där städen varit pla
cerade. Har omsmältning tillämpats rakas denna slagg ut ur ugnen tillsam
mans med reduktionsslagg, och återfinns blandad i varpet (Englund 2002, s. 
200ff).

Förädling. Sekundärsmide innefattar redskaps- och föremålstillverkning. 
Arbetet utfördes i smedjor, där en ässja för upphettning av ämnesjärn och 
ett städ av hårt material utgjorde väsentliga anläggningar. Träklubban var 
ersatt av en hårdare hammare för att forma föremål. Smedjans väggar och 
tak skapade skydd mot regn och solljus. Det var lättare för en smed att läsa 
av ett glödgat järns temperatur i en dunkel miljö än i direkt solljus.

Slaggen bestod av plankonvexa stycken - smidesskållor - som bildades i 
botten på ässjorna. Materialet kan vara glasiga då sand - vällsand - använ
des under arbetsprocessen för att forma och välla samman järnstycken. Ett 
annat material utgörs av glödskal. Mycket tunna skikt av järn som lossnar 
från ytan av glödgade järnstycken under bearbetning. Ansamlingar av 
glödskal ger en bild av var städet varit placerat i smedjan.

Tillämpning av arkeometallurgiska analyser

Röstning av malm, järnproduktion i blästugn, fortsatt bearbetning genom 
primärsmide och förädling genom sekundärsmide, skapar restprodukter av 
olika karaktär. Såväl malm som slagg utgör ett viktigt material för arkeme- 
tallurgiska analyser, som metod att klarlägga såväl den metallurgiska pro
cessen som järnhanteringens arbetsprocess.

Med hjälp av totalkemisk analys av restprodukten och en omräkning av 
resultaten i viktsprocent, är det möjligt att få en bild av hur effektiv reduk
tionsprocessen har varit i en blästugn. En sammanställning av analysresul
tat från olika järnhanteringsplatser i Skandinavien visar en generell åtskill
nad av funktionell karaktär. Reduktionsslagg från ugnar där luft pumpats in
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med hjälp av hand- eller fotdriven blaster, har en viktsprocent av järnoxid 
(FeO) i ett intervall från 50% till 75% av den totala mängden. Förekommer 
manganoxid (MnO) i materialet, räknas dess viktsprocent samman med jär
noxidens, då mangan fungerar som flussmedel (påskyndar redaktionspro
cessen). Slagg av nämnda sammansättning härrör främst från järnhanter- 
ingsplatser brukade under järnålder, men även under medeltid.

Motsvarande intervall av nämnda ämnen i slagg från ugnar vattenkraft 
har nyttjats för att driva blästern ligger på 35% till 55%. Ju lägre viktspro
cent av järnoxid, ju effektivare har reduktionsprocessen kunnat drivas. 
Slagg av denna typ härrör från medeltid, samt 1500- och 1600-talet 
(Buchwald 2004, s. 182).

En annan tillämpning rör analyser av slagginneslutningar i järnföremål. 
Limonitmalmer från Skandinaviska halvön med nuvarande Norge och Sve
rige har en relativt låg halt av ämnena aluminiumoxid (A1203) i kombina
tion med kiseloxid (Si02), jämfört med motsvarande material som härrör 
från nuvarande Danmark. Med utgångspunkt från detta har en rad prove
niensbestämningar kunnat göras på järnföremål påträffade inom nuvarande 
Danmark. Analyser visar att metallen utvunnits ur malm från Skandinavis
ka halvön (Buchwald 2005, s. 202, 286, 336).

Modell för järnhanteringsplatsers lokalisering 

Arkeologiska lämningar efter järnhantering är regionalt sett av högst olika 
karaktär. En tydlig kontrast tonar exempelvis fram mellan de halländska och 
skånska kustbygderna, bebodda sedan stenåldern, och det aktuella kolonisa
tionsområdet i det kuperade inlandet, som togs i anspråk under medeltiden.

Människors klassificering av sin omgivning präglas av hur man förhåller 
sig till bebyggelser, gravplatser och färdvägar från det förflutna, respektive 
samtidens former för ekonomisk försörjning. En i huvudsak agrar ekonomi 
i de halländska och skånska kustbygderna under yngre järnålder och med 
gamla traditioner, låg till grund för en rumslig struktur av hävdade inägor 
för åker- och ängsbruk kring själva gården, respektive arealer med utmarker 
utanför hägnaderna (Connelid & Rosén 1997; Connelid & Mascher 1999, 
2002; Carlie & Artursson 2005).

Kolonisationen av de kuperade skogsmarkerna i inlandet skapade andra 
förutsättningar och möjligheter för hur terräng kunde tas i anspråk. En 
agrar ekonomi med omfattande inslag av skogsbruk, järnhantering, jakt och 
fiske, medförde en annorlunda klassificering av inbyggarnas närområden. 
Systemet med gård, inägor och utmarker med rötter från kustbygdens slät
ter fanns kvar som en grundläggande rumslig referensram, men de areella 
proportionerna var sinsemellan förskjutna. Därtill var villkoren för lämpli
ga platser för gårdsetablering säkerligen förändrade, då landskapets topo
grafi var helt annorlunda jämfört med de äldre kulturbygderna.
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I syfte att få översiktlig kunskap om järnhanteringens sammanhang och 
skiftande produktionsvolymer, har en modell formulerats. Denna har ett ur
sprung i en tidigare diskussion om begynnande järnhantering på boplatser i 
Halland under förromersk och romersk järnålder. Under rubrikerna Gårds-, 
Råvaru- och Energilokaliserad järnframställning karakteriseras olika former 
av platser där arbete med reduktion av järn i blästugn och efterföljande mo
ment med primärsmide bedrivits. En utgångspunkt för modellen är en kvan
titativ och kvalitativ bedömning av slagg vid järnhanteringsplatser i relation 
till olika lokalers terränglägen. Andra viktiga parametrar är regional bebyg
gelsestruktur med gårdars lägen i landskapet, samt förhållandet mellan inägor 
och utmarker. Kvantitativ och kvalitativ tillgång på malm eller rödjord, samt 
vattenkraft och virke för kolning är också av betydelse. De avgörande fakto
rerna utgörs av smeders kunskap och kompetens, ägoförhållanden, allmän 
”efterfrågan” på järn under olika tidsskeden och framväxande makroekono- 
miska strukturer (Strömberg 1991, s. lOf, 1995, s. 37, 2004, s. 108).

Gårdslokaliserad järnframställning. Produktionen har varit knuten till går
dar (byar?), ofta belägna i äldre kulturbygder. Råvaror i form av malm, röd
jord och ved för kolning har transporterats till bosättningen. Blästugnen var 
byggd på gårdsplanen eller i nära anslutning till denna på inägomark. Ar
betsmoment som primär- och sekundärsmide förekom i anslutning till järn
framställningen i gårdsmiljön. Det är tänkbart att verksamheten bedrevs i en 
mindre byggnad. De framställda kvantiteterna järn var relativt ringa.

Råvarulokaliserad järnframställning. Produktionen har varit lokaliserad till 
områden med rödjord, samt malmrika myrmarker och sjöar. Skog till bräns
le har funnits i omedelbar närhet. Blästugnar och slaggvarp återfinns i ut- 
marksmiljöer bortom gården och dess inägor. Arbetsmomentet primärsmide 
förekom huvudsak vid järnframställningsplatserna. Kvantiteterna järn var 
relativt stora, alternativt mycket omfattande. Sekundärsmidet pågick vid 
bosättningarna.

I kolonisationsbygder har gårdar byggts i anslutning till råvarukällor, då 
järnhantering har utgjort en väsentlig del av den ekonomiska försörjningsba- 
sen. I dessa fall har samtliga arbetsmoment med järnframställning, primär- 
och sekundärsmide kommit att bli såväl råvaru- som gårdslokaliserad.

Energilokaliserad järnframställning. Produktionen har varit lokaliserad till 
bäckar och vattendrag där det flödande vattnets kraft nyttjats för att driva 
blästrar till ugnar eller hammare för primärsmide. Malmtillgångar och skog 
för kolning har sannolikt funnits i produktionsplatsens närhet. Produktionen 
har varit mycket omfattande - överskottsproduktion! Primärsmidet har varit 
knutet till dessa lokaler där möjligen vattendrivna hammare har använts. Se
kundärsmidet har skett vid gårdar/byar och möjligen städer/urbana centra.
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Tidsperiod Primär form av 
lokalisering

FeO + MnO i 
reduktionsslagger

Inägomark Utmark

Äldre
järnålder

Gårdslokaliserad
järnframställning

50-75 % Hantverks
-relaterad
produktion

Yngre
järnålder

Råvarulokaliserad
järnframställning

50-75 % Hantverks- 
re late rad 
produktion

Överskotts-
produktion

-*• Figur 10. Produktionssammanhang för järnhantering i äldre kulturbygder i södra 
Västergötland (Tranemoområdet), Halland och nordvästra Skåne under järnålder.

Tidsperiod Primär form av 
lokalisering

FeO + MnO i 
reduktionsslagger

Inägomark Utmark & 
Inägomark

Tidigmedeltid Gårdslokaliserad
järnframställning

50-75 % Hantverks- 
re late rad 
produktion

Tidig och 
senmedeltid

Råvarulokaliserad
järnframställning

Även gården är 
lokaliserad till 
råvarukällan.

50-75 % Hantverks- 
re late rad 
produktion

Överskotts-
produktion

Senmedeltid 
och tidig 
modern tid

Råvarulokaliserad
järnframställning

Även gården är 
lokaliserad till 
råvarukällan.

50-75 % Överskotts-
produktion

Massiv
produktion
/Protoindustriell
verksamhet

Senmedeltid 
och tidig 
modern tid

Energilokaliserad
järnframställning

Även gården 
är lokaliserad 
till plats nära 
energikällan.

35-55 % Överskotts-
produktion

Massiv
produktion
/Protoindustriell
verksamhet

-*■ Figur 11. Produktionssammanhang för järnhantering i kolonisationsbygder i sydöstra 
Halland, nordvästra Skåne och sydvästra Småland, under medeltid och tidig modern tid. 
Gränssnittet mellan järnhantering på utmark eller inägomark är inte tydligt i nämnda 
bygder under medeltid. Detta beroende på skogsbönders primära lokalisering av gårdar 
till råvaru- och energikällor för skogsbruk och järnhantering istället för till mark lämpad 
för jordbruk.
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I kolonisationsbygder har även gårdar byggts i anslutning till energikäl
lor, då järnhantering har utgjort en väsentlig del av den ekonomiska försörj- 
ningsbasen inom ramen för protoindustriell verksamhet. I dessa fall har 
samtliga arbetsmoment med järnframställning, primär- och sekundärsmide 
kommit att bli såväl energi- som gårdslokaliserad.

Nyvunnen erfarenhet från kvantitativa sammanställningar av slaggvarp 
relaterade till i olika terränglägen inom det halländsk-skånska produktions
området visar på mer komplexa förhållanden än de som ställts upp i model
len. Det finns en åtskillnad mellan de äldre kustbygdernas former för järn
framställning under äldre järnålder och den massiva produktionen i det ko
loniserade inlandet under medeltid. Detta kan relateras till respektive 
bygders naturliga förutsättningar i landskapet, men är naturligtvis framför 
allt en fråga relaterad till samhällsförändringarna i stort.

Hantverksmiljöer vid gårdar

De halländska brons- och äldre järnåldersbygderna var belägna på slätter 
och svagt kuperade områden nära kusten, samt i randzoner till Sydsvenska 
höglandets bergs- och moränhöjder. Vid arkeologiska undersökningar av 
boplatser sedan mitten av 1980-talet har flera blästugnar och smideshärdar 
med slagg upptäckts i anslutning till lämningar efter gårdar. Med hjälp av 
tekniska analyser av slagg i kombination med arkeologiska tolkningar av 
kontexter, kunde arbetsmoment som järnframställning och primärsmide 
knytas till gårdsmiljöer under förromersk och romersk järnålder (Strömberg 
1991, 1995; Wranning 2004, 2005a, s. 126ff; Grandin 2005). Spår efter 
bronsgjutning i form av deglar och gjutformar i kustbygderna understryker 
att järnhantering var en logisk och funktionell fortsättning av metallhante
ring med rötter i bronsåldern (Hjärtner-Holdar 1993a, s. 178ff).

En rik gårdsmiljö vid Fyllinge söder om Halmstad ger en tydlig bild av det 
nära sambandet mellan gård och järnproduktion under förromersk järnålder. 
Råvaror som myrmalm och ved hämtades i närliggande terräng och trans
porterades till bosättningen. Det samma gäller även material som sten och 
lera för byggandet av blästugnar. Produktionen var kvantitativt sett av be
gränsad omfattning (Toreld & Wranning 2005; Wranning 2004, 2005a, s. 
96ff).

Under romersk järnålder kan tendenser till omlokalisering av produk
tionsplatser till utmarksmiljöer konstateras i det halländska landskapet. I en 
diskussion framhåller Per Wranning den viktiga aspekten av närhet till kärr 
och våtmarker för insamling av malm, samt markområden med lera för byg
gandet av ugnar. Orsakerna står att finna i ett mer tekniskt-funktionellt in
riktat tänkande bland smederna, samt ett ökat behov av järn i samhället. Ut
vecklingen skall också betraktas utifrån en generell omstrukturering av 
landskapsrummen i södra Halland och västra Skåne under yngre romersk
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järnålder och folkvandringstid. Förändringen bestod av en successiv utvidg
ning av gårdsstrukturer, differentiering av byggnader till funktion och stor
lek, samt etablering av nya gårdar. I detta sammanhang lades även grunden 
till en utveckling mot brukande av arealer i form av inägor och utmarker. 
Förändrad mentalitet, uppfattning av landskapet, markanvändning och 
sammansättning av ekonomisk försörjning bildade en komplex väv, där for
merna för järnhantering utgjorde en del av nämnda större förlopp (Wran- 
ning 2004; Carlie & Artursson 2005; Strömberg 2005).

Stenramugn och cylinderformad schaktugn med underliggande slaggrop 
representerar de typer av blästanläggningar från äldre järnålder som hittills 
dokumenterats i Halland. Den förstnämnda är vanligt förekommande inom 
södra Sverige, under det att den senare typen är karakteristisk för järnfram- 
ställningsplatser i Polen, norra Tyskland och västra Jylland i Danmark. Det
ta ger en bild av en kunskapstradering från centrala Europa, respektive en 
skandinavisk kunskaps- och hantverksutveckling (Magnusson & Rubens- 
son 2001, s. 337ff; Wranning 2004, s. 245f).

Representerar ugnarna olika former av arbetsmoment och skiftningar i 
metallurgiska processer för att få järn med olika men bestämda egenskaper? 
Då ugnstyperna på ett par platser förekommer parallellt och analyser av 
slagger från anläggningarna visar påfallande likheter i kemisk sammansätt
ning och egenskaper, ger detta en bild av en jämnhet i produktionen. Olika 
ugnskonstruktioner gav likartade reduktionsslagger. Därtill ger analysresul
taten underlag för en tolkning av att smederna hade en god metallurgisk 
kunskap och hög hantverkskompetens. Man har kunnat återupprepa exakt 
samma process och fått samma utfall, samma material av järn (Wranning 
2005a, s. 128ff; Grandin 2005).

Sett utifrån halländska förhållanden var metallproduktionen under för
romersk och romersk järnålder i huvudsak gårdslokaliserad och hantverks- 
baserad. Under den senare perioden fanns också en tendens mot att lokali
sera järnhanteringsplatser med flera blästugnar till kärr i utmarker bortom 
gårdarna (Wranning 2004). De generellt sett sparsamma lämningarna av 
ugnar, smideshärdar och slagg vid boplatser ger en bild av specialiserad och 
småskalig verksamhet. En intressant fråga är vilka personer i samhället som 
hade kunskap och kompetens. Var det smeder i egenskap av specialister el
ler bönder med en ekonomisk försörjning huvudsakligen knuten till lant
bruk? Om man med skicklighet skall bygga en blästugn och bruka denna för 
järnframställning, bör man ha haft såväl kunskap som erfarenhet. Denna 
kan enbart vinnas genom att man ständigt arbetar med hantverket och ut
vecklas med detta.

Den hypotes som jag förespråkar bygger på olika former av arbetsfördel
ning. En möjlig modell är att familjer och deras hushåll vid gårdar under del 
av året arbetade med förberedelser som insamling och röstning av myrmalm 
eller rödjord, samt kolning av ved. Arbetet med järnframställning och pri-
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Figur 12. Två exempel på olika typer av meterhöga blä- 
stugnar. Överst är en blästugn av stenramskonstruktion 
där ugnens bottenparti är nergrävd i marken. Konstruktio
nens nederdel består av kantställda stenhällar. På denna 
placerades en cylinderformad överdel av hårt bränd lera. 
Rekonstruktionens förebild påträffades 1987 på en bo
plats från romersk järnålder vid Sannagård öster om Fal
kenberg i mellersta Halland (se Strömberg 1991, s. 3Of).

Den nedre anläggningen är en blästugn med underliggan
de slaggrop. Inför en blåsning i denna form av ugn grävdes 
en grop i marken på vilken en cylinder av hårt bränd lera 
placerades. I gropen sjönk den kraftigt upphettade och 
trögt flytande slaggen ner. Ugnens överdel återbrukades 
och placerades på en ny grävd grop. Rekonstruktionen har 
en förebild av ugnar som brukades vid Snorup på sydvästra 
Jylland (Voss 1993, s. 207). Illustration Staffan Hyll.
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-*• Figur 13. Rekonstruktion av dubbel-/parugn vilka återbru- 
kådes flera ganger. Anläggningstypen nyttjades underyngsta 
järnålder till äldsta medeltid och är känd från Skaraborg och 
Sjuhäradsbygden i Västergötland, samt Södra Järnvirke i mel
lersta Halland (se Jonsson m.fl. 2001; Englund 2002, s. 188ff, 
245f; Magnusson 2004a, s. 16; Strömberg 2004, s. 123f). Illust
ration Staffan Hyll.

märsmide utfördes troligen av en mindre grupp i bygden med specialistkun
skaper. Själva järnhanteringen var knuten till vissa gårdar och dess inneha
vare, vilket medförde en speciell social och ekonomisk status i bygden. Även 
om järnföremål via olika sociala strukturer mellan bygder förmedlades till 
andra regioner, har merparten av tingen varit avsedda för närområdet.

Järnproduktion i utmarksmiljöer

Skillnaden mellan Gårds- och Råvarulokaliserad järnframställning måste 
definieras i relation till agrara system där inägomark och utmark interage- 
rar. Ett ianspråktagande av råvarukällor som myrmarker och rödjordsom- 
råden innebar att ett nytt förhållningssätt till landskapet kom att utvecklas.
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Terrängavsnitt bortom den traditionella utmarken som tidigare inte brukats 
i nämnvärd omfattning, kom att uppmärksammas och tas i anspråk. Nya 
stigar trampades upp som en konsekvens av att människor rörde sig i olika 
landskapsrum längs andra stråk. Tillfälliga övernattningsplatser etablerades 
nära de blästugnar som byggdes vid råvarukällorna.

Ett betydelsefullt incitament till att arbetet med järnhantering omvand
lades från ett hantverk lokaliserat vid gårdar och på inägomark till en mer 
omfattande produktion i utmarker, kan tillskrivas ett ökat behov av metall 
i samhället. Under romersk järnålder kan tendenser till denna utveckling 
konstateras i Hallands kustbygder. I de skogstäckta östra delarna av land
skapet inom Breareds, Enslövs och Veinge socknar finns omkring trettio 
platser i utmarksmiljöer. Lämningarna påvisar råvarulokaliserad järnfram
ställning som troligen härrör från yngre järnålder och medeltid, vilket kan 
ha samband med kolonisation av tidigare obygder.

I skogsbygderna mellan Halland och västra Småland inom Södra Unna- 
ryds socken finns ett flertal råvarulokaliserade järnhanteringsplatser invid 
sjöar. Närmre tio slaggvarpar belägna på stränderna av sjön Fjällen förtyd
ligar bilden av ett landskap med rika tillgångar på malm och skog. Datering
ar av kolprover från ett par av lämningarna visar att skogsbygdens bönder 
bedrev produktion av järn under 1400-talet (se s. 73, s. 188 i denna publi
kation; FMIS Södra Unnaryds socken, Småland; Naturhistoriska Riksmuse
et, databas över l4C-dateringar). Detta under samma tidsskede som omfatt
ningen av järnhantering kraftigt ökade inom det halländsk-skånska järn
produktionsområdet.

En region som speglar utveckling av järnhantering från främst yngsta 
järnålder i relation till långvarig bebyggelsehistorisk kontinuitet återfinns i 
anslutning till Atrans vattensystem i södra Västergötland. Området längs ån 
Assman och dess övre lopp Jälmån i Sjuhäradsbygden utgör ett kulturland
skap med rötter i bronsåldern. Stråk med gravmonument bestående av ro
sen, högar, runda stensättningar och gravfält, ger en god bild av bosättning
ars lokalisering i terrängen.

Upptäckten av närmre åttio järnhanteringsplatser gjordes av Tranemo 
hembygdsförening i början av 1980-talet. En upprinnelse till inventeringsar- 
betet var insikten om att ett stort antal gropar i skogsmarkerna omnämnda 
som ”danskgravar” eller skyttegravar från tidigare krig, egentligen var kol- 
ningsgropar. I anslutning till dessa påträffades slaggvarp, väl dolda under 
markvegetation (Holmberg m.fl. 1984; Knutsson 1987; Englund 2002, s. 
169ff).

Järnproduktionsområdet i fråga presenteras i avhandlingen Blästbruk, 
där två delområden - Arnås och Örsås - uppmärksammats genom kartering- 
ar, arkeologiska utgrävningar och rekonstruktionsförsök av anläggningar 
för experimentell verksamhet. Den äldst daterade järnhanteringsplatsen 
härrör från romersk järnålder är belägen invid en våtmark i ett utmarksläge
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bortom stråket för traditionell bebyggelse från brons- och äldre järnålder. 
Detta antyder en introduktion av råvarulokaliserad järnframställning under 
romersk järnålder(Englund 2002, s. 173ff, 180ff, 187ff, 408f).

Järnhanteringsplatsen Enekullen är belägen nära Örsås kyrka. Kring 
denna finns en äldre bygd manifesterad av gravar från brons- och järnål
dern. Lämningar av sex blästugnar om tre par och fem slaggvarp daterade 
till yngsta vikingatid och äldsta medeltid återfinns invid ett kärr, som högst 
troligt utgjort en råvarukälla med malm. Detta ger en bild av råvarulokali
serad järnframställning belägen på eller i nära anslutning till inägomark, 
och sannolikt inte långt från samtida gårdsbyggnader (Englund 2002, s. 
181 ff, 189, 192f, 408f).

Även om järnhantering förekom under romersk järnålder i Sjuhärads- 
bygden, härrör merparten av produktionen från yngre järnålder och äldre 
medeltid. Ett produktionsområde finns vid myrmarker och rödj ordsområ
den nära Arnås, drygt två kilometer sydöst om den väletablerade brons- och 
järnåldersbebyggelsen längs Jälmån (se figur 14, nästa sida). Inom ett områ
de med en utsträckning om tio kilometer och en bredd av inte fullt tre kilo
meter, finns upp emot trettio lokaler med blästugnar och slaggvarp. De ute
slutande råvarulokaliserade järnframställningsplatserna finns i en terräng 
som var föga lämpad för gårdsetableringar, odling eller bete (Englund 2002, 
s. 173ff, 190f, 408f).

I detta sammanhang vill jag knyta an till en diskussion förd av Eva Svens
son (1998) om extensivt respektive intensivt utmarksbruk relaterat till före
komst av anläggningar. Författaren gör en kvantitativ nyansering beroende 
på mängden lämningar, utmarksnyttj andets komplexitet sett i relation till 
olika former av näringsfång, samt distansen mellan bebyggelse och utmark. 
Det senare är en avspegling av gårdars omland. Sammanfaller kriterierna 
stor kvantitet och komplexitet med ett vidsträckt omland för gårdarna, kan 
man föra en diskussion i termer av intensivt utmarksbruk. Motsatsen inne
bär naturligtvis ett mer extensivt nyttjande (Svensson 1998, s. 13f).

Faktorer som talar för ett intensivt utmarksbruk vid Arnås är den stora 
mängden j ärnhanteringsplatser och kolningsgropar, samt ianspråktagande 
av ett vidsträckt svårtillgängligt landskapsavsnitt. Järnproduktionen kan vid 
en första anblick tyckas vara enahanda. De olika tekniska arbetsmomenten 
rörande råvaruinsalming, röstning av malm, kolning av ved, järnframställ
ning i blästugn och efterföljande primärsmide, visar emellertid på en hög 
komplexitet. I relation till järnproduktionen vid Arnås framtonar den samti
da verksamheten vid Örsås som ett utmarksbruk av mer extensiv karaktär.

Hantverksplatserna inom båda områdena var småskaliga och tekniskt 
sett av traditionell karaktär. En innovation utgjordes dock av dubbelugnar - 
två blästugnar sammanbundna i en gemensam konstruktion. Detta möjlig
gjorde för smeden att arbeta med två smältor växelvis eller möjligen parallellt. 
Under yngre järnålder hade konstruktionen en utbredning i Skaraborg och
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Figur 14. Karta med utbredning av järnhanteringsplatser från yngsta järnålder och 
äldsta medeltid vid Arnås nära Tranemo, sett i relation till bebyggelseområden längs Jäl- 
mån i Sjuhäradsbygden, södra Västergötland. Bönderna från ådalgången har byggt bläs- 
tugnar i terrängavsnitt med rödjord och invid våtmarker med myrmalm. Höjdkurvornas 
ekvidistans är 25 meter.
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Sjuhäradsbygden i Västergötland, samt med ett exempel i mellersta Halland 
(Jonsson, Magnusson & Millberg 2001; Englund 2002, s. 189ff, 194ff, 
245f, 322; Magnusson 2004b, s. 208f; Strömberg 2004, s. 120ff).

Kvantitativt sett bör järnhanteringen vid Arnås och Öringe under yngre 
järnålder och tidig medeltid ha täckt bygdens behov och varit tillräckligt 
omfattande för att tillgodose bebyggelser i andra regioner. Det skall emeller
tid poängteras att begreppet överskottsproduktion är relativt, sett till rådan
de folkmängd och samhällets allmänna behov.

Ser man till arbetsorganisationens karaktär i relation till järnproduktio
nens ökande omfattning, kan det antas att bygdens och gårdarnas invånare 
har delat sin arbetstid mellan olika sysslor relaterade till lantbruk och ut- 
marksnäringar. Det är en uppdelning av arbetet avpassat efter landskapsrum, 
markindelning och årstid. Med tanke på mängden järnhanteringplatser är 
det högst troligt att en stor grupp med smeder verkade i bygden. Dessa var 
troligen innehavare av eller knutna till gårdarna. Kunskap och hantverks- 
kompetens måste ha haft en bred förankring bland bygdens befolkning. En 
form av överskottsproduktion har säkerligen förekommit, men någon anty
dan till makroekonomisk struktur av marknadskaraktär fanns inte.

Energi lokaliserad järnframställning

Socioekonomiska sammanhang och tidsskeden för introduktion av vatten
kraft inom järnhantering är en omdiskuterad fråga. Ämnet konkretiserar ett 
tekniskt genombrott, ytterligare specialisering av arbetskraft och möjlighe
ter till ökad produktion. Detta utgör en viktig del för utveckling av handel 
inom framväxande ekonomiska strukturer som spänner över stora geogra
fiska områden. Frågan om nyttjande av vattenkraft innefattar även mentali
tetsaspekter kring smeders kunskap, kompetens och förmåga att anamma 
nya tankar. Därtill finns frågor knutna till samhällsorganisation och vilka 
grupper eller individer som introducerade nya kunskaper.

Projektet Järnmöllan i Halland påvisade som tidigare nämnts ett innova
tionsområde för nämnda avancerade form av järnhantering under äldre 
medeltid bygden kring Toaaker (Andersson, H. m.fl. 2004). Produktions
området var beläget i en övergångszon mellan kustslätt och kuperad in- 
landsterräng, med små öppna markavsnitt mellan bergs- och moränhöjder. 
En del arealer består idag av utdikade och uppodlade våtmarker där myr
malm en gång hämtats. Slaggvarp och upplöjda slaggförekomster återfinns 
idag inom ett långsträckt 1,5 km2 stort område på övre delarna av en väst- 
sluttning. Från denna terrassformation har man en fantastik vy utöver slätt
bygden och havet i väster. Vid kustlinjen kan man skymta det naturliga 
hamnläget för grundgående båtar vid Galtabäck (Strömberg 1992, s. 86; 
2004, s. 108ff; Gerdin & Zedig 2007).

De järnhanteringsplatser som med olika omfattningar undersöktes inom 
ramen för projektet bestod av tre råvarulokaliserade lokaler vid Järnvirke
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och en energilokaliserad vid Ugglehult (Magnusson & Strömberg 1999; 
Strömberg 2004). Dessa platser hade en förankring hos bygdens bönder 
som hade intressen i och drev verksamheten. Ett faktum som tydligt avspeg
las i parafraser av tidigmedeltida dokument i Sorø Klosters gavebog från 
1400-talet (Hørby & Olsen 2004; Olsen 2004, s. 34f).

Järnvirke. Carl Sahlin, Albert Sandklef och John Nihlén gjorde en rekogno- 
seringstur i mellersta Halland år 1933. Aret efter att en ansamling av 63 
”järntackor” påträffades vid en utgrävning i en mosse söder om Sjöaltsjön i 
sydöstra Halland (se s. 16, denna publikation). I sin bok om Äldre järntill
verkning i Sydsverige från 1939, skriver Nihlén på sidan 31;

Vid samma besök rekognoscerades också terrängen omkring Södra 
Järnvirke i Sibbarps socken. Vid själva gården påträffades en lång
sträckt slagghög liggande pä en kulle 400 m. VSV om Södra Järnvir
ke. Ugnen har tydligen legat i själva kullen och möjligen varit en vind
ugn. Slaggen här var typisk reduktionsslagg delvis med vidsintrade 
grus- och lerpartier efter ugns fodr ingen. Resterna efter en annan 
slagghög påträffades vid själva gårdsgränsen i Södra Järnvirke. Slag
gens utseende tydde på att även här varit en tillverkningsplats för 
järn. Det är osäkert huruvida dessa slaggplatser vid Järnvirke haft 
någonting att göra med den tillverkningsplats, som biskop Absalon 
talar om. Åtskilligt tyder på att Sibbarpsfynden äro åtskilligt äldre, 
men ingenting kan med bestämdhet sägas härom.

De arkeologiska lämningarna vid Södra Järnvirke undersöktes till viss del 
sextio år efter Sahlins, Sandklefs och Nihléns promenader. På en öppen gräs- 
beväxt svagt västsluttande markyta med en antydan till terrass och omgiven 
av högväxta träd som bok och ek, återfinns järnhanteringsplatsen daterad 
till 1000- och 1100-talet samt en kolningsgrop från 1200- och 1300-talet. 
En väsentlig upptäckt är en parugnskonstruktion med blästmunstycken för 
lufttillförsel (se figur 13, s. 43 i denna publikation). Samma typ av ugnar 
finns i Sjuhäradsbygden och i Skaraborgsbygden, Västergötland. Slaggvar- 
pet är drygt 10 m5 stort och innehåller tappslagger som varit trögt flytande. 
Kemiska och metallurgiska analyser tyder på att lokalen representerar en 
blästugnsteknologi som var karakteristisk för yngre järnålder (Strömberg 
2004, s. 120ff, 124). Den sammanvägda halten av järn- och manganoxid 
(FeO och MnO) varierar mellan 45-75 %, vilket tyder på en hand- eller fot
driven bläster har använts. Utbytet av järn från myrmalm har varit relativt 
begränsad (Buchwald 2004, s. 182).

Med enkel blästugnsteknik kan dock stora volymer järn produceras. Mas
siva slaggvarpar kan även vara väl dolda. I hagmark på en svag västsluttning 
drygt 200 m norr om den vackra lövskogsdungen vid Södra Järn virke,
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-*■ Figur 15. Tvååkersområdet, mellersta Halland med järnhanteringsplatser daterade till 
äldsta medeltid. Flertalet av lokalerna med slaggvarp är belägna på övre delen av en väst- 
sluttning. Lämningarna vid Ugglehult finns i en bäckravin, där vattenkraft brukats vid 
järnhantering under äldre medeltid. Höjdkurvorna ekvidistans är 5 meter.
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upptäcktes ett 80 m3 stort slaggvarp dolt i en svacka. Materialet varierar mel
lan olika delar av varpet. I dess centrala delar fanns rikligt med tappslagg 
som varit trögt flytande, och i andra delar noterades decimeterstora klumpar 
av brun-svart reduktionsslagg. Ett stycke mot norr finns ytterligare en hant- 
verksplats med ett slaggvarp på drygt 10 m3. Båda järnframställningsplatser- 
na daterades till 1000- och 1100-talet (Strömberg 2004, s. 126ff, 131).

Molendino ubi fabricatur ferrum. Orden i rubriken är hämtade från Sorø 
Klosters Gavebog och betyder ”møllen hvor jernet smedes” (Hørby & Ol
sen 2004, s. 25). Delar av dokumentet är av central betydelse i diskussionen 
om introduktion av vattenkraft för järnhantering och var i bygden kring 7b- 
aker denna plats varit belägen.

I en mindre bäckdalgång inbäddad i en bokskogsdunge vid Ugglehult 
finns en dammvall, tillhuggna stenblock från en nerriven kvarn, två slagg
varpar och lämningar av en byggnad väl dold under markytan. Områdets 
topografi består av en bred nordsluttande sänka där Sandabäcken flödar 
fram och nedför i en svag båge. Nivåskillnaden är tolv meter på en sträcka 
av hundra meter. På en storskifteskarta från 1789 finns en kvarn markerad. 
Denna finns även med på en äldre karta över ”hemmanet Döfwared” från 
1773.1 Hallands Landsbeskrifning från 1729 omnämns en ”sqwalteqwarn” 
på Ugglehults ägor. Det finns även en kvarn nämnd i Himle härads dombok 
från 1683/84. Vad som kan tyckas märkligt är att herrarna Sahlin, Sandklef 
och Nihlén förmodligen inte har besökt lokalen. Det finns inget omnämnan
de av Nihlén då författaren i sin bok från 1939 beskriver lämningarna vid 
Södra Järnvirke. Däremot var sällskapet vid Järnmölle gård ett par kilome
ter nedströms Sandabäcken (Strömberg 2004, s. 132ff).

Arbetsprocessen med järnhantering vid Ugglehult har under slutet av 
1100-talet och början av 1200-talet skett i en mindre byggnad intill bäcken 
vid fallets nedre del. En syllstensrad och en kraftig hörnstolpe gav stabilitet 
gentemot det forsande vattnet. Väggar i söder och väster samt ett tak skapa
de förutsättningar för mörker. En lysande färgskala från rött över orange till 
vitglödgat i en dunkel miljö, ger en god bild av temperaturen i en blästugn 
och vid vilken hetta järnluppar skall bearbetas med hjälp av hammare på ett 
städ. Tre härdar av olika konstruktion - varav någon kan ha utgjort en ugn 
- finns inom byggnadslämningen. I dess nordöstra hörn och nära vattenflö
det doldes ett halvcirkelformat stenfundament under lager av slagg och jord. 
Ett städ för primärsmide kan ha varit placerat i fundamentet (Strömberg 
2004, s. 139ff, 145ff).

Ett större slaggvarp med en volym omkring 120 m3 vittnar om en mas
siv järnproduktion. Då har ändå stora mängder material från varpet sanno
likt transporterats bort för andra ändamål. Kemiska och metallurgiska 
analyser av slagger visar att materialet varit utsatt för kraftig upphettning. 
Proportionerna FeO och MnO uppgick till 35-55 %, vilket skall jämföras
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-*• Figur 16. Illustration över miljön för järnhanteringsplatsen vid Ugglehult. Smedjan är 
byggd i nedre delen av fallet för Sandabäcken. Höjdkurvornas ekvidistans är 0,2 meter.
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® Stolphål 1
I I Slaggvarp i
■■ Bränd lera

i i
I I Lager med kalottslagger

Områden där städ varit placerade
r_Vi Golvytor av kolstubb, sotig sand och bitar av slagg ?

Figur 17. Illustration av smedjans rumsliga utformning vid Ugglehult.
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med 45-75 % vid Södra Järnvirke. Ett faktum som antyder att en vatten
driven blaster bör ha använts vid Ugglehult och en handdriven sådan vid 
den Järnvirke. Såväl arbetsprocesser, platsernas rumsliga organisation som 
själva de metallurgiska processerna var av helt skilda slag vid de olika järn- 
hanteringsplatserna (Strömberg 1991, s. 16ff; 1992, s. 88f, 94f; 2004, s 
152, 170f; Buchwald 2004, s. 182).

Flera dateringar genom 14C-analys av kolprover från härdar och slaggla
ger inom byggnadslämningen, samt slaggvarpet vid Ugglehult, gav kalibre
rade intervall med utsträckning från början av 1000-talet och till slutet av 
1200-talet. Detta ger en sammantagen bild av att de tre järnhanteringsplat- 
serna vid Järnvirke och lokalen vid Ugglehult brukades parallellt (Ström
berg 2004, s. 137, 154).

Järnhanteringsplatsen vid Ugglehult var delvis mekaniserad och ger sett 
från ett tekniskt perspektiv associationer till en protoindustriell verksamhet. 
Lokalen representerar en massiv investering av resurser och en yrkesmässig 
specialisering utöver den traditionella verksamheten. En arbetsfördelning 
har funnits inom bondebefolkningen, exempelvis rörande råvaruberedning 
knuten till årstider då lantbruket var mindre intensivt. En grupp smeder har 
bedrivit järnproduktionen som huvudsaklig syssla, byggd på specialiserad 
kunskap och avancerad metallurgisk kompetens. Även om den sammantag
na produktionen i bygden inte varit kvantitativt överväldigande, har järnet 
varit avsett för regioner bortom hembygden. Handelsplatsen vid Galtabäck 
utgjorde en nod i en framväxande struktur med varuutbyte över sydvästra 
Skandinavien. Ärkebiskop Anders Sunesens medling i konflikten mellan 
Cistercienserklostret och bygdens bönder vittnar om danska centralmaktens 
intressen i rikets östra utkant under äldre medeltid.

Vad karakteriserar en protoindustriell plats?

Är det möjligt att utifrån ett arkeologiskt källmaterial definiera en järnhan- 
teringsplats av protoindustriell karaktär? Denna form av järnproduktion 
antar jag har varit kvantitativt omfattande och var i huvudsak såväl råvaru- 
som energilokaliserad. Men beroende på bebyggelsens lokalisering i förhål
lande till landskapets resurser, kan protoindustriella miljöer också förekom
ma i nära anslutning till gårdar och dess inägor.

En arkeologisk tillämpning av begreppet protoindustri måste vara möj
lig att relatera till de kriterier som härrör från ekonomisk-historisk forsk
ning (Mendels 1972, s. 241 f; Clarkson 1985, s. 9, 15f). En bearbetning av 
arkeologiska lämningar bör fokusera på följande aspekter;

y Järnproduktionens kvantiteter relateras till verksamhetens kronologiska 
varaktigheter. Detta sker utifrån 14C-dateringar av kolprover från slagg
varp av skiftande storlekar i olika topografiska och hydrologiska lägen.
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* Introduktion av tekniska innovationer som vattendrivna anläggningar 
för drift av bälgar eller hammare, alternativt ugnar av större dimensio
ner. Detta avspeglar nyvunna kunskaper om metallurgiska processer och 
ny kompetens rörande tekniska tillämpningar.

* Järnhanteringsplatsers rumsliga disposition, omfattning och komplexitet 
avspeglar arbetsorganisationers storlek och specialisering.

k En jämnhet i proportioner rörande beståndsdelar av slaggers kemiska 
sammansättningar, visar på en teknisk kompetens att framställa järn av 
jämn och hög kvalitet. Detta har även påvisats utifrån analyser av slagg 
från hantverksrelaterade produktionsplatser.

y Existensen av makroekonomiska strukturer speglas i framväxandet av ur
bana centra och handel med varor. Standardiserade former av järnstyck
en och järnföremål som kan härledas till specifika produktionsområden, 
ger möjligheter att få en bild av huruvida varuutbyte förekommit.

Järnproduktionsområdets empiri

En tidigare hypotes formulerad av John Nihlén förutsatte att järnproduktio
nen utvecklades från det enkla mot det komplexa. Författaren menade att 
mindre slaggvarp belägna vid myrar representerar en tidig produktionsfas 
av begränsad omfattning med ugnar som drevs med hjälp av handdrivna 
blästrar. Denna hantverksbaserade form avlöstes senare av mer omfattande 
järnhanteringsplatser vid bäckar, där smeder nyttjade vattnets flödande en
ergi för att driva blästrar eller hammare. Dessa innovationer möjliggjorde 
en ökad produktionsvolym, och avspeglar smeders ökade kunskaper om 
metallurgi och fördjupad hantverkskompetens under senare medeltid (Nihl
én 1932, s. 23, 1939, s. 20).

Den hypotes jag förordar i sammanhanget tar fasta på en komplex ut
veckling, där olika former av järnhantering sett utifrån arbetsorganisation 
och tekniska lösningar till stora delar förekom parallellt. De äldsta järnhan- 
teringsplatserna i de under tidig medeltid koloniserade områdena i sydöstra 
Halland och nordvästra Skåne, anlades främst vid myrmarker. Men de före
kom även nära bäckar och invid sjöar där råvarutillgångar som rödjord och 
malm fanns att utvinna. Introduktion och nyttjande av vattendrivna anlägg
ningar för järnframställning i växelverkan med kunskapsutveckling rörande 
metallurgi och framväxande av makroekonomiska strukturer med en ökad 
efterfrågan, hade ett dynamiskt förlopp med början i 1400-talet. Järnhante
ringsplatser lokaliserades till sjöar med rika förekomster av limonitmalm 
och till vattendrag med fallhöjd av skiftande nivåer. Såväl råvarulokalisera- 
de hantverksplatser med ursprung i äldre produktionsformer som råvaru- 
och energilokaliserade platser för nyintroducerade produktionssamman
hang av protoindustriell karaktär, förekom parallellt till 1600-talets mitt.
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Figur 18. Sammanställning av faktorer härledda ur arkeologiskt källmaterial för diskus
sioner om huruvida järnhantering skett inom ramen för hantverksbaserad produktion el
ler kan antas ha varit av protoindustriell karaktär.

Topografisk lokalisering och kronologi

I ett tidigare kapitel har jag omnämnt John Nihléns insamling av uppgifter 
om järnhanteringsplatser på 1930-talet, Axel Ejwertz arbete från 1940-ta- 
let och Sven Nöjds karteringar på 1950- och 1960-talet. Dessa äldre iaktta
gelser är viktiga, då de ligger till grund för Riksantikvarieämbetets senare 
fornminnesinventering av bygderna. Anders Ödmans sammanställning av 
uppgifter rörande slaggförekomster i Skåne, Halland, Blekinge och södra 
Småland under 1990-talet, skall också framhållas (Ödman 2000, 2001, s. 
83).
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En nyligen gjord sammanställning påvisar regionala skillnader av läm
ningar efter skogsbruk och järnproduktion. Göingebygden i nordöstra Skå
ne respektive Vårend i södra Småland kännetecknas av anhopningar av kol- 
ningsanläggningar och tjärdalar. Frekvensen av kända järnhanteringsplatser 
är betydligt lägre. De medeltida kolonisationsbygderna i sydöstra Halland, 
nordöstra Skåne och sydvästra Finnveden karakteriseras av en hög frekvens 
av slaggvarp och slaggförekomster. Lämningar efter kolning och tjärbrän
ning är desto sällsyntare (Andersson, T. 2008; Anglert & Lagerås 2008, s. 
30; Knarrström & Larsson 2008, s. 40, 50).

Inventeringshistoriskt sett finns en kvalitativ ojämnhet i dokumentatio
nen. Vid senare fältrekognosceringar har det ofta varit svårt att få en över
blick av de sedan 1930-talet kända lokalerna, då dessa är övertorvade eller 
överväxta av buskvegetation och skog. Därtill finns subjektiva bedömning
ar av olika inventerare rörande slaggers ytstruktur och färg, samt huruvida 
materialet känns tungt eller lätt. I sin avhandling Blästbruk (2002) framhål
ler Lars-Erik Englund betydelsen av konsekventa bedömningar bygd på sak
kunskap. Författaren menar att; ”Varpets form, slaggens utseende, ugnsin- 
fodringens tjocklek och munstycksfragmenten är daterande. Malmtyp, trä
kol, slaggtyp och ugnsrester berättar om använd process. Varpets form, 
ugnarnas och arbetsgropens placering säger något om blästans organisa
tion.” (Englund 2002, s. 179).

Den klassifikation av järnhanteringsplaster som jag framhåller utgår från 
tidigare nämnda modell relaterad till terränglokalisering och kvantitativ be
dömning av slagg, samt tolkning huruvida lämningarna härrör från hant- 
verksrelaterad eller protoindustriell form av produktion. Den viktiga frågan 
är var åtskillnaden skall göras i tolkningen av nämnda produktionsformer. 
Besiktning av varje plats och närmre analys av förekommande slagg är na
turligtvis önskvärd, men har inte varit möjlig.

Konturer av produktionssammanhang kan emellertid skapas med hjälp 
av bearbetning av uppgifter i GIS-program. Gränssnittet mellan slaggvarps 
storlekar har valts för att skapa en översiktlig indelning av lämningarna i tre 
grupper; varp mindre än 7 m, 7-15 m stora och större än 15 m. Höjderna 
har inte beaktats lika konsekvent, då de reella nivåerna är dolda av mikro
topografiska förhållanden eller minskat i omfattning genom borttransport 
av massor. Slaggförekomsters utbredning är än svårare att uppskatta efter
som dessa är dolda under markvegetation eller utplöjda i åkermylla.

Hantverksbaserad produktion antas i modellen primärt ha varit gårds- 
och/eller råvarulokaliserad. Denna verksamhet representeras av mindre om
fångsrika slaggvarp och begränsade slaggförekomster, belägna invid våt
marker och i skogsmark. Till nämnda form av produktionssammanhang 
räknas även slaggvarp mindre än sju meter vid bäckar och sjöar. Slaggföre
komster som påträffats i hag-, tomt- och åkermarker kan dölja mer omfat
tande produktionsplatser som exempelvis den undersökta lokalen vid Östra
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-*• Figur 19. Slaggvarp och slaggförekomster av mindre omfattning belägna i skogsmark, 
samt i anslutning till våtmarker, sjöar och bäckar.
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Figur 20. Slaggvarp och slaggförekomster av mindre omfattning påträffade i hag-, 
tomt- och åkermarker.
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A Figur 21. Massiva lämningar efter slagg vid sjöar och vattendrag, som utgör spår efter 
specialiserad överskottsproduktion och protoindustriella miljöer.
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Spång. Merparten representerar sannolikt hantverksplatser av småskalig 
karaktär.

De slagglämningar som antas representera specialiserad överskottsproduk- 
tion vid protoindustriella miljöer återfinns främst invid eller nära sjöar och 
vid vattendrag. Varpen är 7 till 15 m stora och i flera fall betydligt mer om
fattande. Produktionsplatserna har varit råvarulokaliserade till rika malm
förekomster eller energilokaliserade. Genom tekniska innovationer kunde 
det flödande vattnets kraft nyttjas. En aspekt att ta hänsyn till är att äldre 
lokaler vid sjöar och bäckar som präglats av hantverksbaserad produktion, 
kan senare ha återbrukats med större intensitet. Järnhanteringsplatser är 
inga statiska miljöer utan högst dynamiska.

En idealisk utgångspunkt för att presentera en bild av järnhanteringens 
kronologiska ramar inom det halländsk-skånska produktionsområdet, är 
att ha tillgång till en lång serie av l4C-dateringar. Provtagningskontexter för 
kol bör härröra från järnhanteringsplatser som representerar olika former 
av produktionssammanhang. Slaggvarpens kvantitativa omfattning, ter
ränglägen och regionala utbredning är väsentliga kriterier vid urval av prov- 
tagningsplatser.

Verkligheten är dock av annan. Ett flertal kolprover har samlats in under 
mycket skiftande omständigheter. De äldsta proven härrör från utgrävning
en av järnhanteringsplatsen vid Östra Ringarp på 1950-talet under ledning 
av Sven Nöjd. Dateringar gjorda på 1960-talet gav resultaten 740±65 BP 
(St-1697) respektive 650±65 BP (St-1696). De nykalibrerade intervallen om 
ett sigma föll inom 1140-1280 e.Kr. och 1230-1370 e.Kr., vilket gav en för
sta inblick i järnproduktionsområdets medeltida härkomst (Wedberg 1981, 
s. 19).

Inom ramen för projektet Norra Skånes Medeltid samlade Anders Öd- 
man under 1980- och 1990-talen in ett flertal kolprover från järnhanter
ingsplatser i norra Skåne, men med tyngdpunkt i Vittsjö socken. Lokalerna 
är av skiftande karaktär och belägna vid sjökanter, vattendrag och nära 
myrmarker. Slaggvarpen är såväl av små som mycket stora volymer. Analys
resultaten ger en första och förhållandevis god översikt av järnhanteringens 
kronologiska förhållanden. Stora slaggvarpar i anslutning till sjöar och vat
tendrag i huvudsak daterades till perioden 1400-tal till 1600-tal. Kolprover 
från slaggvarp vid våtmarker daterades till såväl 1200- till 1300-tal, som 
ovan nämnda århundraden (Ödman 2001, s. 57ff, 131ff; se Bilaga Tabell 1 
s. 187 i denna publikation).

Utifrån tillgängliga dateringar framtonar en bild som till viss del stöder 
de antaganden som tidigare formulerats av John Nihlén (1939, s. 20). De 
kalibrerade intervallen för de äldsta dateringarna faller inom 1200- och 
1300-talen, och kan generellt knytas till slaggvarp belägna i anslutning till 
skogs- och våtmarker. Ett intressant faktum är dock att dateringar från 
nämnda typ av järnhanteringsplatser även innefattar perioden från början
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Figur 22. Järnhanteringsplatser belägna vid våtmarker inom det halländsk-skånska järn
produktionsområdet med 14C-dateringar av kolprover.
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Figur 23. Järnhanteringsplatser belägna vid sjöar inom det halländsk-skånska järnpro
duktionsområdet med 14C-dateringar av kol prover.
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Figur 24. Järnhanteringsplatser belägna vid vattendrag inom det halländsk-skånska

järnproduktionsområdet med 14C-dateringar av kolprover.
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-*• Figur 25. Sammanställning av kalibrerade intervall för 14C-dateringar av kolprover från 
järnhanteringsplatser belägna i olika topografiska och hydrologiska miljöer i det halländsk
skånska produktionsområdet. Staplarnas skiftande bredd illusterar variationer i produk
tionsvolym genom århundradena.

av 1400- till slutet av 1600-talet. Järnhanteringsplatser med massiva slagg
varpar belägna vid sjöar och vattendrag kan utifrån befintliga 14C-datering- 
ar knytas till ett tidsskede med utsträckning från början av 1400-talet till 
mitten av 1600-talet.

Nihléns hypotes var att en enklare form av järnhantering knuten till 
malmförekomster i våtmarker avlöstes av en mer avancerad och omfattande 
produktion vid sjöar och vattendrag. Det finns ingen definitiv kronologisk 
skiljelinje mellan järnframställning av hantverkskaraktär vid småskaliga lo
kaler, och specialiserad överskottsproduktion i protoindustriella miljöer. 
Skiljelinjen har istället en utsträckning genom tiden mellan produktionsfor
merna från senmedeltid till slutet av 1600-talet. Det sparsamma dateringsun
derlaget tecknar ändå konturer till en bild av ett komplext sammansatt för
lopp rörande järnhanteringen, där olika aktörer med skiftande arbetsorgani
sationer och tekniska lösningar verkade parallellt.
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Den danska
järnhanteringens geografi

Den äldsta sydskandinaviska horisonten

Järnhantering förekommer alltid inom en samhällskontext. En intressant 
fråga sett ur ett långtidsperspektiv är hur metallurgisk kunskap och hant
verksskicklighet formades av samhällsorganisationer, med bakgrund av kul
tur, landskap och ekonomisk försörjning. Man kan givetvis vända på reso
nemanget och ställa frågan hur metallhantverk förändrade samhällen. En 
viktig faktor i diskussionen är hur kunskapsöverföring skedde mellan gene
rationer av smeder.

Ämnet är mycket omfattande och kan ge underlag till flera böcker. Den
na bok behandlar dansk protoindustriell järnhantering. För att ge en bak
grund till denna vill jag i detta kapitel teckna en snabb översikt av den syd
skandinaviska järnhanteringen i ett långtidsperspektiv, rörande geografisk 
utbredning, kronologi och proportioner.

Metallurgisk kunskap har traderats i de sydskandinaviska samhällena se
dan två millennier före vår tideräkning. Koppar var den först kända metal
len, vilken fördes norrut genom nätverk av kontakter i Europa som utveck
lats under neolitikum. Brons - en legering mellan koppar och tenn - transpor
terades via ett finmaskigt kontaktnät till Skandinavien med början från ca 
1800 f.Kr. Inom en med det kontinentala Europa gemensam kulturell och 
ideologisk samhällsöverbyggnad, nyttjade Skandinaviens invånare brons till 
att skapa statusföremål, vapen och redskap (Kristiansen 1998). Arbete med 
bronsgjutning gav insikter om hur ugnar för stark hetta på drygt 1 000 °C 
skulle byggas och erfarenheter i att bedöma temperaturer utifrån färgen på 
smältor. Man lärde sig även att forma tåliga deglar och gjutformar, samt att 
omstöpa materia (Tylecote 1976, s. 23f, 34ff; Serning 1987, s. 9, 17).

Den äldsta horisonten för introduktion av järnföremål sett över den dans
ka geografiska sfären med landskapen Halland och Skåne, och vidare mot 
södra Småland, återfinns allmänt i yngsta bronsåldern. Tidsskedet motsvarar 
700 till 500 f.Kr. Fyndkontexterna har vanligtvis utgjorts av gravar eller offer- 
nedläggelser (Hjärthner-Holdar 1993a, s. 121, 126ff; Nørbach 1998, s. 64ff).

Arbetsprocessen järnhantering krävde kunskap och skicklighet inom ett 
flertal avancerade arbetsmoment för att från malm utvinna järn, och med 
hjälp av hetta forma metallen till redskap. Samhällena i södra Skandinavien
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Figur 26. Översikt av sydvästra Skandinavien med lämningar efter järnhantering från 
äldsta förromersk järnålder (500 - 300 f. Kr.). Fynd av slagg visar på såväl järnframställning 
som primärsmide vid gårdar (Nørbach 2003, s. 102; Wranning 2005a, s. 126f).
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vann dessa kunskaper kring 500 f. Kr. Metallen behövde till skillnad från 
brons inte importeras. Råvaran i form av myrmalm och rödjord fanns i 
hembygderna. På omkring tjugo lokaler belägna på Jylland och vid någon 
enstaka plats på Fyn har slagg efter järnhantering påträffats vid boplatser, i 
samband med arkeologiska undersökningar Mängderna var blygsamma 
med variationer på mellan ett antal gram till något kilo slagg. Den arkeo
logiska bilden av produktionen förändras för tidsskedet från 300 f.Kr. till 
200 e.Kr. Det finns en kontinuitet med järnhantering vid bosättningar på 
Jylland. Fyndmängder på mer än tjugo kilo slagg vid vardera fem lokaler an
tyder en ökning av produktionen, som generellt sett var småskalig. Det nya 
är dock att spår efter järnhantering från nämnda tidsskede även återfinns på 
Fyn, Själland och Bornholm (Nørbach 1998, s. 54ff).

Lämningar efter blästugnar är dock det viktigaste tecknet på att kunska
per vunnits om själva arbetsmomentet järnproduktion. Den vanligaste ugns- 
typen bestod av en stenramskonstruktion som kan användas upprepade 
gånger. Dessa fanns ansamlade på Jylland. Men även cylinderformade ugns- 
konstruktioner av hårt bränd och sintrad lera som vid bränning efterlämnat 
slagg nersjunken i en underliggande grop, finns representerad i det arkeo
logiska materialet (Nørbach 1998, s. 61).

I Halland, då beläget inom den danska geografiska sfären, har slagg upp
täckts i grav- och boplatskontexter som kan knytas till yngsta bronsålder. 
Fynd av mindre kvantiteter av såväl reduktions- och smidesslagg, ger en god 
bild av järnhanteringens snabba introduktion under äldre förromersk järnål
der. Blästugnar av såväl stenramskonstruktion som cylinderformade kon
struktioner med underliggande slaggrop daterade till yngsta förromersk järn
ålder och romersk järnålder, understryker den tidiga produktionens gårdslo- 
kaliserade verksamhet. Halland utgör det landskap i sydvästra Sverige där 
den äldsta horisonten för järnhantering är som bäst dokumenterad och bear
betad (Strömberg 1991, 1995; Hjärthner-Holdar 1993a, s. 39, 126ff; Wran- 
ning 2004, 2005a; Grandin 2005).

En blick ut över det skånska landskapet visar att slagg efter såväl reduk
tion i blästugn som smide finns representerat i de gamla järnåldersbygderna 
i nordväst och i nordöst. (Isendahl 1997; Rubensson 2000, s. 272f; Aspe- 
borg 2002; Björk 2006, Karlsson & Lenntorp 2007, s. 84ff). Järnproduk
tion under förromersk järnålder finns även belagt i östra Småland (Magnus
son & Rubensson 2001, s. 377ff).

Specialisering och överskottsproduktion

Under yngre romersk järnålder sker en förändring av produktionsvolymen 
och den geografiska utbredningen av järnhanteringsplatser inom den danska 
sfären. Detta sker mot bakgrund av övergripande politiska och ekonomiska
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strukturer, samt naturlandskapens resurser. Södra och västra Europa domi
nerat av Romerska riket, och norra Europa med Skandinavien av german
ska stammar. Inom de båda geografiska och kulturella sfärerna etablerar 
man större produktionsplatser för järnhantering. Användningen av metaller 
som brons, mässing, silver och guld, men också järn ökade kraftfullt. Cent
ra för järnproduktion etablerades bland annat på sydvästra Jylland och i 
Schleswig-EIolstein. Omfattande mängder av myrmalmsförekomster i regio
nerna och kunskaper om dess potential var emellertid en avgörande natur
lig och kulturell resurs för utvecklingen (Jensen 2003, s. 48f, 412ff).

Lokaler som exempelvis Drengsted, Snorup, Starup och Godsvang på 
Jylland, visar på en specialiserad och framför allt rationaliserad produktion 
i nära anslutning till gårdsbebyggelser. De kronologiska ramarna vid nämn
da fält hade en utsträckning från slutet av äldre romersk järnålder till slutet 
av folkvandringstid (äldre germanertid i dansk terminologi) (Voss 1962, 
1993, 1995; Rasmussen, Rahbek & Voss 2006). Den dominerande ugnsty- 
pen utgjordes av cylinderformad schaktugn med underliggande slaggrop, 
som i huvudsak ersatt blästugnar av stenramkonstruktion från äldre tider. 
Vid Snorup har mer än 4 000 slaggropar dokumenterats. I närliggande om
råde finns ytterligare sju produktionsfält med sammantaget mer än 5 000 
slaggropar. En översiktlig beräkning av Olfert Voss utifrån massiva slagg
block om ca 200 kg från varje grop visar att det i medeltal per år produce
rades 670 kg järn enbart vid Snorup. Då verksamheten vid lokalen kontinu
erligt pågick under 240 år bör flertalet ton järn ha producerats (Voss 1962, 
1995; Rasmussen, Rahbek &c Voss 2006).

Jag tillåter mig tankeexperimentet att addera betydelsen av de 5 000 
slaggropar som finns i grannskapet kring nämnda lokal, och finner att ytter
ligare tonvis med järn bör ha producerats. Jag tillåter mig vidare antagandet 
att det finns fem likartade områden - kända som ännu okända - på västra 
Jylland, och finner att mycket stora volymer järn måste ha producerats un
der perioden mellan 150 och 600 e.Kr.

En sådan omfattande produktion står i skarp kontrast gentemot tidigare 
järnhantering. Undersökningar vid Snorup visar att gårdarnas långhus här
rör från samma tid som ugns- och slagglämningarna. Det fanns ingen lokal 
bebyggelse vid platsen före järnhanteringens början, och heller inte efter att 
produktionen upphört. Bebyggelsen präglades av specialiserad ekonomisk 
försörjning i kombination med traditionellt jordbruk. Närhet till myrmalms
förekomster spelade säkert stor roll för var i landskapet som gårdarna eta
blerades (Nørbach 2003, s. 101, 106).

Rika malmfyndigheter på västra Jylland söder om Limfjorden var en av
görande naturresurs för den omfattande överskottsproduktionen (Jensen 
2003, s. 48f). Råvaruförekomsten var också med tidens gång en svaghet för 
bygderna. Järnframställningen i blästugnarna krävde tonvis med kol, vilket 
säkerligen påverkade skogbeståndet. Det hålls för troligt att en allt för kraftig
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Figur 27. Översikt av sydvästra Skandinavien med lämningar efter järnhantering från 
yngre förromersk järnålder och äldre romersk järnålder (300 f. Kr- 200 e. Kr.). Fynd av blä- 
stugnar och slagg återfinns vid gårdar och på dess utmarker ett stycke bort. Järnhanter
ing utgör en viktig men inte avgörande del av gårdars ekonomi (Nørbach 2003, s. 103; 
Wranning 2005a, s. 126f; Karlsson & Lenntorp 2007, s. 85).
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Figur 28. Under yngre romersk järnålder och folkvandringstid/germanertid (200-600 
e. Kr. utvecklades järnhanteringen kraftigt i västra delen av den danska geografiska sfären. 
Ansamlingar av tusentals slaggropar efter blästugnar på Jylland ger en tydlig bild av pro
duktionens specialisering och allt mer ökande omfattning. Bebyggelser växer fram i an
slutning till råvarukällor (Nørbach 2003, s. 104).
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avverkning ledde till bränslebrist med direkta konsekvenser för produktio
nen, vilken upphörde under 600-talet (Rasmussen, Rahbek & Voss 2006).

I diskussionen om överskottsproduktionen måste frågan ställas om den
na massiva järnframställning hade varit möjlig i andra delar inom den dans
ka sfären. Sannolikt inte, då övriga delar av Jylland, samt Fyn, Själland och 
övriga öar saknade naturliga förutsättningar för bildning av myrmalm och 
rödjord i stora proportioner. Dessa förutsättningar fanns däremot i de under 
järnåldern obebyggda skogsmarkerna i sydöstra Flalland och norra Skåne.

Ett annat viktigt överregionalt sammanhang att uppmärksamma rör den 
geografiska utbredningen av rikedomsindikerande fynd, samt platser av 
central och inflytelserik karaktär. Rika områden som Flimlingøje och Skove- 
gårde på Själland, Gudme på Fyn och Sorte Muld återfinns inte på sydväs
tra Jylland och dess massiva järnproduktionsområden. Ffär finns en intres
sant samhällskontext att analysera rörande regional specialisering, makthi
erarkier och kontaktvägar med det kontinentala Europa.

Produktion under yngre järnålder och äldsta medeltid

Spår efter järnhanteringssplatser med rester av blästugnar eller lager med re
duktionsslagger från yngre järnålder på Jylland och de danska öarna är 
fragmentariska. Produktionen av järn inom västra Danmark minskade dras
tiskt från slutet av folkvandringstid (Voss 1962, 1993, 1995).

Halland beläget inom den östra danska geografiska sfären hade en na
turlig potential för järnproduktion under yngre järnålder och äldre medel
tid. Järnhanteringsplatserna vid Toaker utgör ett välkänt exempel på detta 
(Andersson, H. m.fl. 2004). Produktionen sett i relation till de omfattande 
volymerna från sydvästra Jylland under yngre romersk järnålder och folk- 
vandringstid är knappt jämförbar. Sett till introduktion av ny teknik för att 
dra nytta av vattenkraft, avancerade metallurgiska kunskaper och speciali
sering av arbetskraft, var emellertid järnhanteringsplatsen i mellersta Hal
land av stor innovativ betydelse för sin samtid.

Färdvägar längs Ätrans dalgång leder fram till produktionsområden längs 
Assman och Jälmsån i Sjuhäradsbygden. Den äldsta horisonten för järnhan
tering återfinns där i romersk järnålder (Englund 2002, s. 408f). En över- 
skottsproduktion till stor del avsedd för områden bortom hembygden, kan 
däremot knytas till vikingatid och äldsta medeltid. Rika råvarukällor i utmar
ker bortom den traditionella bebyggelsen vid vattendragen, kunskaper om att 
bruka malm och rödjord, samt ett allmänt ökad behov av järn, var av största 
betydelse för utvecklingen. Följer man färdvägar längs Ätrans dalgång mot 
norr når dessa fram till Skarabygden. En rik bygd under vikingatid med flera 
järnhanteringsplatser, varav ett par har undersökts av arkeologer. (Magnus
son 1986, s. 187ff, 196ff, 219f; Jonsson, Magnusson & Millberg 2001).
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"*■ Figur 29. Det finns få kända järnhanteringsplatser från yngsta järnålder och äldsta med
eltid (600-1100 e. Kr.) inom det framväxande danska riket. En viktig lokal återfinns vid Ugg- 
lehult och Järnvirke i mellersta Halland. Längs Ätrans vattensystem i skogsbygderna i södra 
Västergötland finns ett betydelsefullt järnproduktionsområde i huvudsak från vikingatid 
(se sid. 44ff. i denna publikation).
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Legend
• Järnhanteringsplatser daterade till medeltid 

■I Utbredning av hallandsk-skånska järnproduktionsområdet

Figur 30. Under senmedeltid och fram till mellersta delen av 1600-talet skapar skogs
bönder i sydöstra Halland och norra Skåne, södra Skandinaviens största järnproduktions- 
område. Inom detta återfinns den danska protoindustriella järnhanteringen.
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Utvecklingen i södra Norge kontrasterar skarpt mot västra Danmark. 
Flera järnhanteringssplatser från yngsta vikingatid och medeltid finns doku
menterade i de norska fjälldalgångarna Rødsmoen i Østerdalen, Gausdal 
mellan Halling- och Gudbrandsdalen, samt Møsvatn i Telemark, i landets 
södra delar. En studie från Gausdal visar på bebyggelseexpansion, en gene
rell form av arbetsorganisation för järnhantering, samt en överskottspro- 
duktion (Narmo 2003, s. 26).

Utvecklingen aktualiserar frågan om former för ekonomisk försörjning, 
marginalitet och överskottsproduktion. Ett tidigare allmänt vedertagen bild 
är att järnproduktion i fjälldalgångarna var en form av deltidsarbete bland 
självförsörjande bönder. Ett antagande som bygger på förhållanden med 
sätrar - sommargårdar - under romersk järnålder (Narmo 2003, s. 27).

Produktionen av järn under vikingatid i Gausdal var begränsad. Ekono
min byggde på självförsörjande gårdar med såväl jordbruk som boskapssköt
sel, på de bästa jordarna. Från yngsta delen av vikingatid etableras ett stort 
antal gårdar på marginaljordar. Dessa enheters försörjning bygger på specia
lisering, nämligen järnhantering. En ökad befolkning med kolonisation kan 
inte enbart förklara utvecklingen. Denna bygger istället på en förändrad ide
ologi rörande ekonomisk försörjning bort från tanken om att varje gård skall 
vara självförsörjande. Här utvecklades istället ett system som byggde på ar
betsfördelning, specialisering och varuutbyte (Narmo 2003, s. 28f).

Ett komplext ekonomiskt system kräver även politisk stabilitet. Kunga
makten, stora jordägare och kyrkan var inte direkt inblandade i själva pro
duktionen av järn. Däremot garanterade dessa som intressenter av järnpro
duktion en politisk stabilitet och beskydd. Detta gynnade en ökad produk
tion och vidare utveckling av varuutbyte (Narmo 2003, s. 28f). Det är högst 
troligt att man från dansk sida blickade över Skageracks havsvidder i sökan
det efter den åtråvärda metallen (Buchwald 2005, s. 292ff, 316ff).

En politisk stabilitet kan emellertid inte alltid garantera en komplex eko
nomisk struktur. Digerdöden innebar stora påfrestningar på samhället. Järn
produktionen minskade drastiskt under 1300-talet till följd av att gårdar i 
fjälldalarnas marginaljordar övergavs. Få kom att återbrukas (Narmo 2003, 
s. 28, 235).

Utvecklingen i södra Norge under äldre medeltid hade likheter med mot
svarande förlopp inom Halland och Skåne i östra Danmark. En ideologisk 
omorientering medförde att tidigare obebodda marginalområden kom att 
betraktas som resursområden (Jfr. Bailey 1989). På detta följde en generell 
och omfattande förändring av produktionssammanhangen för järnhanter
ing i södra Skandinavien. Att landskap bar på rika malmförekomster i my
rar och sjöar, var av största betydelse. Den avgörande faktorn var emeller
tid befolkningens förmåga att förstå landskapet och dess möjligheter. Eta
blering av stabila makroekonomiska strukturer under senmedeltid skapade 
en grund för dansk protoindustriell järnhantering.
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Ett landskap för järnhantering

Kolonisation och gränser

Brytande av mark och byggande av gårdar i skogsbygder där landskapen 
Halland, Skåne och Småland möts innebar att gamla mentala föreställnings
bilder och gränser bröts. De kuperade skogsklädda och våtmarksrika områ
dena utgjorde tidigare en barriär till en mer eller mindre okänd terräng. Det
ta trots att det topografiskt sett fanns ett framkomligt stråk längs Pinnans 
dalgång och längs ett sjösystem med avrinning mot Lagan i norr. En vand
ring genom denna passage var dock längre än en dagsmarsch. Resanden 
måste därför slå läger i okänt landskap. Den traditionella färdvägen mellan 
kustbygderna i sydväst och småländska Finnveden gick längs Lagans ådal
gång (Anglert 2008c, s. 172). Trots en gles bebyggelse av ensamgårdar i den
na delvis skogsklädda passage, behövde vandrare aldrig färdas genom obyg
der mer än en dagsmarsch.

Kolonisationen under äldre medeltid innebar att obygder i danska rikets 
östra ytterområden togs i anspråk. Frågan är av vilka och för vem? Svaret 
är att befolkningen med rötter i bygder på kustslätterna successivt gestalta
de en ny form av kulturlandskap i tidigare okänd terräng. Detta skedde inte 
för kungens räkning. Slättens bönder hade egna motiv, dock inte alltid själv
valda. En långvarig trend med befolkningsökning, en äldre bebyggelsestruk
tur som inte gav utrymme för alla och behov av mer odlingsbar mark kan 
framhållas som generella orsakssammanhang. Jag vill lyfta fram två aspek
ter som var viktiga för individerna och lokalsamhällena att förhålla sig till. 
Att tvingas, våga eller vilja bryta upp från kända omgivningar och ett soci
alt sammanhang, samt att tvingas, våga eller vilja skapa en ekonomisk för
sörjning utifrån nya förutsättningar.

Nyckeln till gränsöverskridandet återfinns i en förändrad mentalitet. 
Denna process genereras bland annat av förmågan att läsa landskapets ka
raktär och resurser i relation till en ny syn på former för ekonomisk försörj
ning. Till detta skall även läggas aspekter som rör landskapets magi, exem
pelvis färger kring rödjord och vatten som källor till malmfyndigheter. Ma
teria hämtad ur myrar eller sjöar, och som genom hetta och omstöps till ny 
form.
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Kolonisationsförloppet

Vår historiska kunskap om det äldsta kolonisationsskedet och dess orsakssam
manhang är dock begränsad. Förloppets konturer är möjliga att rekonstruera 
utifrån analyser av pollenprover från borrkärnor ur mossar kombinerat 
med data från röjningsröseområden. Skriftligt källmaterial från 1500- och 
1600-talet nyanserar bilden under senmedeltid och tidig modern tid. I publi
kationerna The ecology of expansion and abandonment (Lagerås 2007) och 
Landskap bortom traditionen (Anglert [red.] 2008) analyseras utvecklingen 
mer ingående.

Huvudtesen är att ett successivt ökat behov av odlingsmark till följd av en 
befolkningsökning varit en pådrivande faktor. Frigivande av trälar under älds
ta medeltid kan vara en annan betydelsefull orsak. Nybyggarna har kommit 
från de äldre bygderna i Skåne och Halland, men även från södra delarna av 
Finnveden i Småland. Andelen av självägande bönder bör ha varit stort, vilket 
betyder att kolonisationen inte har varit styrd och kontrollerad. Nybyggenas 
successiva utbredning talar för en spontan och obunden kolonisation på mark 
som ingen gjorde specifikt anspråk på (Anglert & Lagerås 2008, s. 45ff).

Invandringens rumsliga och kronologiska förlopp formades utifrån na
turlandskapets topografiska relief, vattensystemens finförgrenade strukturer 
och äldre vandringsstråk. Stensån med ett flöde från öster mot väster längs 
nedre delarna av Hallandsås sluttningar, formade en framkomlig väg in mot 
det kuperade inlandet. I anslutning till vattendraget fanns rika tillgångar på 
myrmarker med malm och terrängavsnitt med rödjord. Även Smedjeån ett 
par kilometer norrut och dess vitt förgrenade vattensystem öppnade för 
vandringsstråk mot det småländska inlandet och omfattande våtmarksom- 
råden. En av vattendragets källor utgörs av den i dåtid malmrika Store sjö 
där tre landskapsgränser möts. På denna väg koloniserades med början i 
äldre medeltid, ett område omtalat som vulgaris incolatus i det inre av Höks 
härad (Ejwertz 1976, s. 40f; Jfr. s. 78 i denna publikation).

Skapandet av bygder i områdena för Örkelljunga och Oderljunga sock
nar i Norra Åsbo härad, skedde genom passager från nordvästra Skåne 
längs Pinnan respektive Rönne å och biflödet Bäljane å (Anglert & Lagerås 
2008, s. 46). Trakterna kring Värsjö och Vittsjö sammanbands med äldre 
kulturbygder i nordöstra Skåne genom Helge å och Vieån. Från Finnveden i 
nordväst skedde en invandring längs Lagans biflöde Lillån och de malmrika 
sjösystemen med Lokasjön, Hannabadsjön, Köphultasjö och Fedingesjön. 
Dessa sjöar kunde även nås söderifrån längs Pinnans dalgång.

Tillgängliga data gör det möjligt att teckna en bild av ett kolonisations- 
förlopps tempo, med en utsträckning från yngsta vikingatid till slutet av 
1200-talet. Ett tidsspann på 300 år omfattar nio till tolv generationer. Även 
om förloppet inte var hastigt expansivt fanns där en kraftfull dynamik. En 
gårdsmiljö med spår efter järnhantering och omkringliggande fornåkrar 
med röjningsrösen vid Mölletofta Rya på höglandets sydvästsluttning i
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nordvästra Skåne, härrör från romersk järnålder (Andersson, T. 2004). 
Tretton kilometer uppströms Pinnans flöde finns Hjälmsjön och Lärkes- 
holmssjön. Analyser av pollenprover ur borrkärnor från närbelägna våt
marker vid det övergivna torpet Grisavad och från Ringarp ger besked om 
tillfälliga vistelser under sen vikingatid, med betesdrift och svedjebruk. 
Spår av odlade grödor och en vegetationsutveckling som antyder röjningar, 
indikerar gårdsetableringar i mitten av 1000-talet vid nämnda platser (La
gerås 2007, s. 52f).

Analysresultat av pollenprover hämtade ur våtmarker nära lokalerna 
Rosts Täppa på Värsjö utmark och Tviste plats på Bjärabyggets utmark tio 
respektive femton kilometer uppströms Pinnans dalgång, ger en bild av se
nare gårdsetableringar. Vid den förra lokalen anläggs en gård under andra 
halvan av 1100-talet, och vid den andra platsen etableras en bosättning ett 
århundrade senare. Pollenanalyserna ger en bild av ett kolonisationsförlopp 
som kan liknas vid en regional migrationsvåg uppför Pinnans dalgång (La
gerås 2007, s. 52f, figur 19; Anglert & Lagerås 2008, s. 40f).

Söder om Hanna badsjön fanns en gård vid Högabylte sydväst om Mar- 
karyd med fossil åkermark och lämningar efter järnhantering från 1200- 
och 1300-talet. (Åstrand 2007a, s. 45ff, 91ff, 2007b). Denna gård kan 
mycket väl ha etablerats av inbyggare från södra Finnveden i Småland.

Gränser och inflytande

Kolonisation innebär att gamla barriärer överskrids men att nya gränser 
skapas. I en diskussion om gränser framhåller Mats Mogren (2008) att des
sa aldrig är statiska, utan i grunden är en mental konstruktion. Gränser ska
pas i ett kulturellt sammanhang med en speciell innebörd för varje historisk 
situation. En gräns är beroende av de reella innebörder av det som avses 
skiljas åt. Därmed kan begreppet ges en territoriell betydelse. Gränser kan 
vara identitetsskapande genom att konkretisera och skapa åtskillnad mellan 
vi och dem, förtroligt och främmande. En annan form av denna formerings- 
process är att gränsbefolkningar kan känna gemenskap med varandra, gen
temot respektive maktcentra. Gränsen ges därmed en egenskap av att vara 
kontaktzon istället för barriär (Mogren 2008, s. 190). Jag menar att över
skrida en gammal barriär mot obygd, att bygga upp kunskap om landska
pets resurser och järnhanteringens hemligheter, är konkretiseringar av en lo
kal identitetsskapande process.

Det geografiska tänkandet har emellertid skiftat genom seklernas gång. 
Under medeltid utgick perspektivet från centralitet och inte avgränsning. För 
centralmakten - i detta fall den danska - var det under äldsta medeltid av be
tydelse att behärska människor och inte territorier. För bygdernas befolk
ning var identitet och samhörighet främst av lokal karaktär, över en fram
växande gräns. Det fanns en påtaglig skillnad i hur den danska centralmakten
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Figur 31. Kolonisationsområdet där de gammaldanska landskapen Halland och Skåne 
möter folklandet Finnveden i sydvästra Småland. Kartan illustrerar kolonisationsstråk 
längs vattendrag och gamla färdvägar samt kolonisationens schematiskt sett successiva 
framåtskridande från sydväst längs Pinnans dalgång (Jfr. Lagerås 2007, s. 53, Fig. 19).
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och lokalbefolkningen såg på landskap och gränser, då obygder i rikets öst
ra utkant togs i anspråk (Mogren 2008, s. 191).

I boken Kungamakt och bonderätt (2005) analyserar Stefan Persson frå
gan om regional identitet i Göingebygden i relation till danska centralmakten, 
under senmedeltid och 1500-tal. Forskaren hävdar att man som historiker 
måste se utvecklingen som fristående från nationella gränsdragningar. Den 
avgörande faktorn var de specifika naturgeografiska förutsättningar som 
människan i sitt aktörskap tvingats anpassa sig till. Därigenom har lokal
samhällets inbyggare format nya agrara odlingstyper och socio-kulturella 
mönster (Persson 2005, s. 149).

Jag menar att denna identitetsskapande process som formade det hal
ländsk-skånska järnproduktionsområdet, påbörjades i samband med kolo
nisationen av skogsmarkerna i Norra Åsbo härad i nordvästra Skåne och 
det inre av Höks härad i sydöstra Halland. Denna identitetsprocess skall be
traktas som parallell med motsvarande utveckling i Göingebygden (Jfr. s. 82 
i denna publikation).

I de gamla kulturbygderna i danska rikets östra delar fanns dock ett reellt 
inflytande under äldsta medeltid, där grundandet av Lund stad var det tydli
gaste inslaget. Det finns även andra nyanser av inflytande. Skriftligt källma
terial vittnar exempelvis om ärkebiskop Absalons donation år 1197 av mark 
i Tbaker i mellersta Halland till cisterciensermunkarna vid Sorø kloster, samt 
ärkebiskop Sunesens påföljande medling i en konflikt mellan klostret och lo
kalbefolkningen i början av 1200-talet (Hørby & Olsen 2004).

Om centralmaktens närvaro fanns i kustbygderna, var inflytandet betyd
ligt mindre i de då nyligen koloniserade inlandsbygderna. Sett utifrån kung 
Valdemars jordebok från omkring år 1250, fanns det ingen tydlig makt
struktur i nämnda skogsområden under äldre medeltid (Jfr. Skansjö manus). 
Lösningen var sannolikt att centralmakten gav en form av sanktionering av 
fortsatt byggande av gårdar och brytande av mark. Genom att göra anspråk 
på överhöghet över lokalbefolkningen, markerade makten sitt inflytande 
över rikets östra utkanter gentemot andra regionala intressen i småländska 
Finnveden, och strax där bortom den framväxande svenska makten. Som 
motreaktion utvecklades lokala kulturella identiteter och ekonomiska för
sörjningssystem i de koloniserade bygderna, som gynnade inbyggarna själ
va (Mogren 2008; Jfr. Persson 2005, s. 149; Skansjö manus).

De äldsta gårdarna och dess åbor

Den äldsta medeltida bebyggelsen inom området motsvarande nuvarande 
Rya, Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar, kan utifrån danska kronans 
jordebok från 1523 härledas till gårdar i övre delen av Norra Åsbo härad i 
Helsingborgs län. I en båge öster om Hjälmsjön fanns gårdarna Ringarp,
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Grisavad och Spång med ett inbördes avstånd av en kilometer från varandra. 
Drygt två kilometer väster om sjön var gården Ekholm belägen. Det är även 
troligt att det fanns en äldre gård vid Örkelljunga. Denna tidigt etablerade 
bygd under 1000- och 1100-talet utgjorde grunden för lokaliseringen av Ör
kelljunga kyrka och den kortlivade Örkelljunga borg i början av 1300-talet 
(Skansjö 1997, s. 7Iff, 76; Angiert & Lagerås 2008, s. 41 ff). Kolonisationen 
var agrart betingad och gårdarna etablerades av fria och självägande bönder 
inom vidsträckta allmänningar efter godkännande av häradet, i egenskap av 
juridisk och administrativ enhet (Anglert 2008b, s. 112f).

I norra delen av nuvarande Skånes-Fagerhults socken etablerades går
darna Sönderössjö och Smedhult i nära anslutning till bäckar, vars vatten 
sammanflödar för att senare nå fram till Store sjö. Här finns en koppling till 
Halland, med färdvägar och stigar längs Smedjeån mot de gamla kulturbyg
derna på kustslätten (Anglert & Lagerås 2008, s. 44; Skansjö 2003, s. 27f, 
2008 manus). Tidigare nämnda pollenanalyser av material från våtmarker 
visar även på gårdsetableringar under 1100- och 1200-talet nära Rosts Täp
pa och Tviste plats. Gårdar som inte omnämns i skriftligt material (Lagerås 
2007, s. 52f; Anglert & Lagerås 2008, s. 39f, 54ff).

Utifrån tolkning av uppgifter i danska kronans jordebok från 1523, kan 
sammanfattningsvis sju till nio gårdar ha haft en härkomst från medeltid 
inom området för nuvarande Rya, Örkelljunga och Skånes-Fagerhults sock
nar (Anglert & Lagerås 2008, s. 41; Skansjö 2008 manus). Därtill fanns sä
kerligen ytterligare ett par bosättningar. Men då antalet brukare och hushåll 
vid varje gård inte går att bedöma, är det mycket svårt att få en bild av be
folkningens storlek.

I söder vid Hjälmsjön etablerades bygge Isen främst utifrån åkerbruk som 
bas för den ekonomiska försörjningen. Boningshus och lador byggdes på 
platser i skogsområden, där mark relativt lätt kunde röjas för att skapa od
lingsarealer. Den rumsliga strukturen av odlingsmark och betesmark anpas
sades till den lokala terrängens topografiska och hydrologiska förhållanden.

Det fanns dock en kunskap om järnhantering bland kolonisatörerna som 
byggde på traditioner från järnålder och äldsta medeltid i bygderna längs 
Rönne å och de halländska kustslätterna. Detta kunnande i kombination 
med en allmänt ökad efterfrågan på järn, öppnade möjligheter för bredd
ning av den ekonomiska försörjningsbasen. Det fanns ett högst reellt lokalt 
behov av redskap för att röja mark för odling, hugga träd för skogsbruk och 
forma jordbruksredskap. En successivt ökad terrängkännedom med insikt 
om myrmalms och rödjordstillgångar skapade en grund för järnframställ
ning och förädling genom smide. Initialt var verksamheten begränsad men 
kom märkbart att öka i början av 1200-talet, vilket exemplifieras av slagg
lager vid gården Ringarp (Wedberg 1981, s. 19f).

Även gårdarna Sönderössjö och Smedhult i norr tillhörde en äldre bebyg
gelsehorisont där åkerbruk dominerade, inom en sammansatt agrar ekonomi
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med betydande inslag av skogsbruk, jakt, fiske och järnhantering. Under 
slutet av 1100- och början av 1200-talet överskreds ytterligare en mental 
barriär mot ett vilt naturlandskap bestående av kuperad terräng, där omfat
tande våtmarker och skog dominerade över markavsnitt lämpade för od
ling. Dessa områden sågs inte längre som svårtillgängliga eller hotfulla. 
Obygden omgestaltades av kolonisatörer till bygd genom ett bejakande av 
landskapets möjligheter. Nyckeln till denna mentalitetsforandring utgjordes 
av kunskap om järnhantering och hantverksskicklighet. Proportionerna 
inom den ekonomiska försörjningsbasen förändrades genom att skogsbruk 
och järnproduktion kom att öka på bekostnad av lantbruk med odling och 
boskapsskötsel. En faktor av betydelse kan ha varit en ökad efterfrågan på 
järn inom det danska väldet. Jag tolkar det som att det var områdets poten
tial för framställning av järn som drev kolonisationsförloppet vidare under 
1200-talet.

Kung Valdemars jordebok från 1250 ger en bild av den tidigmedeltida 
bebyggelseexpansionen in i danska kronans skogsallmänningar i Halland. 
Axel Ejwertz omnämner i boken Laholms historia. II. Folk och bygd (1976) 
efter studier av nämnda källa att 126 gårdar skall ha funnits på dessa all- 
männingar. Enbart åtta av dessa var belägna i Höks härad i skogsbältet mel
lan Hallandsås och Knäreds sockens nordligaste del. På latin benämndes be
byggelsen i jordeboken som siluestria opida med betydelse skogsbyar. I ett 
senare stycke används istället begreppet vulgaris incolatus i betydelse av be- 
byggarna på den obrutna allmänningen. Sannolikt bestod bosättningarna 
av ensamliggade gårdar (Ejwertz 1976, s. 40f).

Var kan gårdarna i sydöstra Hallands tidigmedeltida kolonisationsområ
de varit belägna. En möjlig bild av utvecklingen kan härledas ur Lunds stifts 
landebok med 1574 års magskiftebrev för Itzhulte län. Där står namnen på 
cirka trettio enskilda gårdar eller gårdar ansamlade i byar uppräknade. Sex 
stycken återfinns inom nuvarande Våxtorps socken, vardera en i Knäreds, 
Ysby och Skånes-Fagerhults socknar, och resterande inom Hishults socken 
(Ejwertz 1976, s. 70ff).

En tolkad kartvy jag låtit göra över gårdarnas troliga lokalisering i slutet 
av 1500-talet, visar att dessa i huvudsak var belägna i terräng i anslutning till 
Stensåns och Smedjeåns vattensystem (Jfr fig. 31 s. 78 och fig. 48 s. 111 den
na publikation). Jag håller det för troligt att denna bild speglar tendensen för 
den tidigmedeltida bebyggelsestrukturen. De flesta av de åtta gårdarna inom 
vulgaris incolatus för Höks härad fanns i ett stråk längs ovan nämnda vatten
drag.

Befolkningsutvecklingen under äldre medeltid är svår att kvantifiera. His
torikern Lennart Andersson Palm menar att Hallandslistan i Kung Valde
mars jordebok öppnar möjligheter att bedöma proportioner. Hallands be
folkning kan uppskattas till cirka 40 000 personer kring år 1250. Merparten 
återfanns i de äldre kustbygderna. Inom Höks härad i södra Halland med
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1 288 hushåll, var kontrasten skarp mellan bebyggelsen på den svagt böl
jande kustslätten och de kuperade skogsområdena i inlandet, där enbart 
åtta gårdar med ett okänt antal hushåll var belägna (Palm 1999, s. 51).

En annan möjlighet att bilda sig en uppfattning om folkmängden inom 
kolonisationsområdena under äldre medeltid, är att ta en utgångspunkt i se
nare delen av 1500-talet. Lennart Andersson Palm beräknar att invånaran
talet år 1571 uppgått till 424 personer inom ett område motsvarande nuva
rande Hishults socken, 638 inom Örkelljunga socken, samt 295 individer 
inom Skånes-Fagerhult (Palm 2000, s. 251 ff, 282ff).

Befolkningen var märkbart större i de båda först nämnda socknarna 
jämfört med Skånes-Fagerhult. Min tolkning är att skillnaden i proportio
ner under senare delen av 1500-talet avspeglar förhållanden för en betydligt 
mindre befolkning under äldre medel. Naturlandskapet inom delar av His
hults och Örkelljunga socknar lämpade sig för såväl lantbruk som skogs
bruk och järnhantering, vilket är en konsekvens av en mer differentierad 
ekonomisk bas. Som tidigare nämnts koloniserades dessa bygder under älds
ta medeltid, och hade även potential att försörja en större population. Om
rådet för Skånes-Fagerhult socken koloniserades i ett senare skede av äldre 
medeltid. Landskapets förutsättningar var mindre gynnsamma för åker
bruk, vilket ledde till en förskjutning mot skogsbruk och järnhantering (La
gerås 2007, s.53f, 114; Anglert & Lagerås 2008, s. 44ff). Här menar jag att 
en tendens mot lokal specialisering kan skönjas. Den ekonomiska basen var 
smalare, vilket medförde att en mindre population människor kunde försör
ja sig.

Sammanfattningsvis vill jag i likhet med Stefan Persson (2005, s. 149) 
och Stefan Larsson (2008, s. 247ff, 251ff) framhålla det regionala natur
landskapets karaktär, det tidigmedeltida kolonisationsförloppet och järn
hanteringens utveckling, låg till grund för en regional identitet. En identitet 
som inbyggarna i vulgaris incolatus i Höks härad i sydöstra Halland och i 
Norra Åsbo härad i Skåne relaterade till och som markerade distans mot 
omgivningen. Kännedom om landskapets resurser, metallurgisk kunskap, 
hantverksskicklighet och en relativt stor järnproduktion i förhållande till 
vad gårdarna i de äldre kustbygderna kunde prestera, utgjorde incitament 
till en styrkeposition. En intressant fråga är: I vilken omfattning som gårdar
na inom kolonisationsområdet bedrev järnhantering under äldre medeltid?

Järnhanteringsplatser

I avhandlingen Vägar inom Räckhåll (2007) analyserar Ylva Stenqvist Mill- 
de vad som konstituerar förindustriella perifera skogssamhällen i södra Norr
lands inland, utifrån vägar och människors rörelsemönster. Begreppen räck
vidd och räckhåll är centrala i analysarbetet. Det första ordet är ett uttryck
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för de faktiska resor som människor genomförde under sin livstid. Ett möns
ter som kan härledas utifrån arkeologiskt och skriftligt källmaterial. Räck
vidd bestäms emellertid helt utifrån begreppet räckhåll. Den mentala före
ställningen hos individ och samhälle om vad som är möjligt. Detta kan 
bland annat relateras till vad som är tillåtet utifrån sociala regler och former 
för ekonomisk försörjning (Stenqvist Millde 2007, s. 114).

I en studie av lokal räckvidd har Stenqvist Millde undersökt förhållandet 
mellan järnframställningsplatser, fäbodvallar och vägar. Lokalsamhällenas 
utmarksbruk under medeltid och tidig modern tid i Ängersjö och Älvros 
socknar står här i centrum. Författaren menar att såväl fäbodvallar som 
järnframställningsplatser har koncentrerats till byarnas närområden. I Äng- 
ersjö var fäboddrift och järnframställning emellertid klart åtskilda i land
skapet. Också i Älvros socken var de båda näringsfången lokaliserade till 
olika terränglägen, även om ställvis rumslig närhet fanns. Myrmalmstill- 
gångar och goda kommunikativa lägen karakteriserar järnframställnings- 
platsernas lokalisering i landskapet. Näringsfången brukades parallellt av 
bygdens bönder, men de tycks inte ha samordnats (Stenqvist Millde 2007, s. 
141 ff, 153ff, 156ff, 160f).

Jag vill hävda att kolonisationsprocessen i växelverkan med människors 
ökade insikter om skogsbruk och järnhantering kraftigt ökade individers 
räckhåll och därmed räckvidd i Hallands och Skånes skogsmarker. De järn- 
hanteringsplatser som under äldre medeltid brukats i sydöstra Halland, nord
västra Skåne och södra Finnveden i Småland var gårds- och/eller råvaruloka- 
liserade. Inom den äldsta kolonisationsbygden kring Hjälmsjön anpassades 
järnhanteringsplatsernas lokalisering i första hand till gårdslägen och i andra 
hand till råvarukällor. I de nordligaste delarna av Norra Åsbo härad anpas
sades bebyggelsen från och med 1200-talet i större utsträckning i förhållan
de till järnhanteringsplatsers lokalisering vid råvarukällor.

Järnhantering med såväl järnframställning i blästugn som primär- och 
sekundärsmide, har utförts i direkt anslutning till gården och dess inäga. 
Detta är högst påtagligt vid gårdarna Ringarp söder om Hjälmsjön och 
Högahylte nära Hannabadsjön (Wedberg 1981, s. 19f; Åstrand 2007a, s. 
45ff, 2007b). I andra fall har arbetet med järnframställning och primärsmi- 
de varit lokaliserat till råvarukällor vid myrar bortom själva gården. Den 
undersökta järnhanteringsplatsen vid Breda bäck exemplifierar detta (Fore- 
nius m.fl. 2005a; se s. 92ff i denna publikation).

I nämnda sammanhang gör jag en bedömning av hur långt bygdens åbor 
kunde förväntas vandra fram och tillbaka över en dag, till en råvarulokali- 
serad produktionsplats bortom gården. En annan aspekt är avståndet till de 
råvarukällor som gårdars åbor kunde förväntas göra anspråk på. En distans 
på omkring två kilometer vill jag betrakta som ett till vardags närbeläget 
terrängavsnitt. Utökas radien till fem kilometer och därutöver, är det högst 
troligt med säsongsbetonad verksamhet och övernattning i enklare boning.
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ÖHögahylte
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Östra Lehult I
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"f3, i* Spång 
_ . Grisavad
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A Tidigmedeltida järnhanteringsplats omnämnd i texten
• Hantverksrelateradejärnhanteringsplatser vilka var 

råvaru- och/eller gårdslokaliserade
Platser för äldsta kända bebyggelse 
Vulgaris incolatus inom Höks härad

Figur 32. Översikt av hantverksrelaterade järnhanteringsplatser vilka var råvaru- och/ 
eller gårdslokaliserade. Bosättningar och järnhanteringsplatser omnämnda i detta kapitel 
är markerade på kartan.
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Vidstående kartbild visar utbredning av hantverksrelaterade gårds- och 
råvarulokaliserade järnframställningsplatser inom det framväxande hal
ländsk-skånska järnproduktionsområdet. Bilden åskådliggör ett tidsdjup 
som summerar två kronologiska varaktigheter. Nämligen gårdarnas järn
produktion från 1100-talet till digerdödens härjningar från mitten av 
1300-talet, respektive bruket av hantverksrelaterade lokaler i ett framväx
ande protoindustriellt landskap från 1400-talet till slutet av 1600-talet.

Ett källkritiskt problem är de fåtal dateringar som utförts av kolprover 
från slaggvarp i relation till den stora mängden järnhanteringsplatser. Av 
denna anledning är det inte möjligt att presentera en kronologisk skiktning 
av lokalerna. Ett framtida arkeologiskt fältarbete med en strategisk insam
ling av kolprover från slaggvarp och 14C-datering av dessa, skulle ge en kla
rare bild av järnhanteringens utveckling i regionen under sex sekler.

Utifrån en bedömning av den tidigmedeltida bebyggelsens omfattning i 
relation till bygdernas utveckling från senmedeltid till 1600-talets slut, antar 
jag att antalet järnhanteringsplaster var färre under det äldre skedet. Ut
vecklingen under den senare varaktigheten innebar däremot att många nya 
järnhanteringsplatser etablerades, parallellt med att tidigare övergivna loka
ler kom att återbrukas.

Linnerödsugnen

Inom det halländsk-skånska produktionsområdet har blästugnar påträffats 
vid omkring tjugo lokaler, av vilka ett par dokumenterats av John Nihlén. 
En anläggning är Linnerödsugnen i Vedby socken där författaren upptäckte 
en i marken nedsänkt smältugn av primitiv art (Nihlén 1939, s. 42). Denna 
var byggd väster om en bäck som rinner genom en numera uppodlad våt
mark där myrmalm påträffats. Vid vattendraget skall en kvarn ha varit be
lägen. Författaren menar dock att avståndet mellan kvarn- och järnfram- 
ställningsplats var för stort för att vattenkraft skall ha varit möjligt att 
nyttja för att driva blästrar.

Nämnda förhållanden visar på nödvändigheten av ett nyanserat synsätt 
på järnhanteringsplatsers topografiska och hydrologiska lokalisering. I fal
let med Linnerödsugnen var sannolikt närheten till myrmalm den viktigaste 
faktorn. Avgörande för myrmalmsbildning är just vattenrörelser i kärr- och 
våtmarksmiljöer. Återfinns ett slaggvarp invid en bäck är det inte säkert att 
vattenkraft var den primärt viktigaste orsaken till etableringen utan råvaran 
i form av malm. I andra fall kan lokaliseringen ha styrts av möjligheten att 
nyttja såväl vattenkraft som malm.

Linnerödsugnen representerar en produktionsplats i en tekniskt sett äld
re tradition. Blästugnen utgörs av en oval nergrävning stensatt med på hög
kant placerade gråstenar och en plan gråstenshäll i botten. Från anläggning
ens södra del finns en drygt en halv meter lång lerskonad kanal (Nihlén
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1939, s. 42ff.). Vid ett besök närmre 60 år senare fann forskaren Lars-Erik 
Englund att ugnslämningen i stort sett var intakt. Englund menar att anlägg
ningen förmodligen var lertätad, och inte lerfodrad. Placeringen under 
marknivån var nödvändig för att nå så höga temperaturer att slaggavtapp- 
ning kunde ske genom ovan nämnda kanal.

Det tolv meter långa och tre meter breda slaggvarpet nordöst om ugnen 
innehöll bottenskållor med plan botten. Detta tyder på att en del av slaggen 
rakades ur ugnen istället för att i flytande form enbart tappas ur konstruk
tionen. Myllan i varpet var närmast brun och bestod av jord och magnetisk 
pulverformig malm, sfäriska droppar från primärsmide, samt träkoisbitar 
och ett par myrmalmsbitar. Ett kolprov från varpets södra del gav en date
ring till i huvudsak 1200-talet. I närheten finns även en kolningsgrop och 
flera malmtag ur mossen. Den rumsliga dispositionen ger en bild av en hant- 
verksplats knuten till en gård och anlagd på dess utmark. John Nihlén näm
ner även att omkring 50 m söder om Linnerödsugnen finns ett 25x25 m 
stort område med kolrik jord och ett mindre slaggvarp. Författaren hävdar 
att materialet utgjordes av färskningsslagg och därmed skulle härröra från
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en smedja (Nihlén 1939, s. 46; Englund 1995, s. 80f; 2002, s. 41 Off). Min 
tolkning är att järnhanteringsplatser av nämnda karaktär inte förekom som 
solitärer utan tillsammans bildade ett närverk av produktionsplatser knutna 
till lokala bygder.

Ringarp

Landskapet vid Östra Ringarp söder om Hjälmsjön, vill jag karakterisera 
som en utbredd svag sänka omgiven av moränhöjder. I sänkans mellersta 
del finns våtmarken Sjölyckan, tidigare en öppen vattenspegel, men sedan 
1900-talet igenväxt med björksly och buskage. En bäck rinner i nordlig 
riktning i ett stilla flöde för att därefter forsa fram genom en ravin. Flödet 
når fram till ett vattendrag som mynnar ut i Hjälmsjön. Enskifteskartan 
från 1818-1824 ger en bild av en äldre markindelning väster och norr om 
våtmarken med stora arealer bandparcellerade åkrar (Connelid 2003, s. 
22f).

I denna terräng anlades under 1000-talet gården Ringarp, som en av de 
äldsta gårdarna (Lagerås 2007, s. 39, 52f). Norr om våtmarken och i anslut
ning till en mindre bäck finns lämningar efter en avancerad järnhanterings- 
plats med slagg efter såväl järnframställning som primärsmide. Inom en yta 
om 20x30 m finns decimetertjocka lager av slagg och tre slaggvarp fyra till 
åtta meter stora.

Söder om våtmarken och på en svagt markerad förhöjning finns ytterli
gare en hantverksplats. Slaggbitar inom ett ovalt format 80x50 m stort om
råde utgör spår efter såväl järnframställning som primärsmide (Englund 
1997). Under hagmarkens gräsvall döljs raserade blästugnar, smideshärdar 
och fällstenar. De båda järnhanteringsplatserna kan betraktas som såväl 
gårds- som råvarulokaliserade, och har ett nära samband med gården Ring- 
arps utvecklingen under äldre medeltid.

I början av 1950-talet genomfördes en utgrävning inom den norra järn- 
hanteringsplatsen. Sven Nöjds arbete i samarbete med professor Holger 
Arbman från Lunds universitet utgör en pionjärinsats för utforskning av det 
halländsk-skånska järnproduktionsområdet. En yta om 8x10 m torvades av 
och syllstensrader till en mindre byggnad frilädes. Denna hade en öppning 
mot norr vilket medförde skydd mot såväl regn som solljus. Ett dämpat ljus 
underlättade bedömningen av färgskalan för glödgat järn och därmed dess 
temperatur. De kalibrerade intervallen av l4C-dateringar av kol från blästug- 
nen sträcker sig från början av 1200-talet till mitten av 1300-talet (Wedberg 
1981, s. 19f). Dateringen representerar den sista järnframställningen för 
denna ugn. De kronologiska ramarna för järnhanteringsplatsen i sin helhet 
är okänd eftersom flera delar av slagglagren på platsen är odaterade.

Det är möjligt att en mindre produktion påbörjades i samband med går
dens etablering vid Ringarp. Tidigare röjningar i samband med åkerbruk
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Figur 34. Kartvy över landskapet kring järnhanteringsplatsen och gården vid Östra 
Ringarp.

88



Legend
O Sylisten 
O Slagg

Figur 35. Sven Nöjds 
hanteringsplatsen vid 
bygdsmuseum).

0 12 meter

dokumentation av hantverkshuset på den delvis undersökta järn- 
Östra Ringarp (Ingeborrarps friluftsmuseum, Örkelljunga Hem-
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och närhet till en öppen vattenspegel har säkerligen varit avgörande för ut
formning av gårdslägen, inägor och utmarker. Att den lilla gölen utgjorde en 
råvarukälla medförde att de båda järnhanteringsplatserna kom att ligga på 
en inäga, respektive mellan inäga och utmark. Här ställs begreppet utmarks- 
näring applicerat på järnproduktion på sin spets.

De omfattande slagglagren invid bäcken nordväst om råvarukällan anty
der att hantverksplatsen med tiden brukats intensivt. Möjligheten finns att 
vattenkraft kan ha nyttjats för att driva bälgar. Järnhanteringsplatsen kan 
därmed ha bytt skepnad till energilokaliserad plats av tekniskt avancerad 
karaktär. En parallell utveckling kan skönjas med produktionsplatsen vid 
Bredabäck.

Gården Högahylte

Smålands museums undersökning av en hel gårdsmiljö på en höjd i skogs
mark någon kilometer söder om Hannabadssjön, ger en god bild av en en
samgård från 1200- och 1300-talet. Den cirka 20 m långa och drygt 3 m 
breda husgrunden bestod av syllstensrader, golvlager och en raserad eldstad. 
Kring byggnadslämningen fanns fossil åkermark med röjningsrösen och 
bandparceller (Åstrand 2007a, s. 94ff; 2007b).

Järnhantering har ofta benämnts som utmarksnäring. Vid Högahylte be
drevs produktionen i anslutning till gården. Två slaggvarp som mätte sex 
respektive åtta meter i diameter och en halv meter i höjd, var belägna på en 
svag förhöjning drygt 70 m norr om huset. Verksamheten daterades genom 
14C-analys till perioden 1040 till 1310. Invid en våtmark och drygt tvåhund
ra meter norr om gården fanns ett slagglager från en senare fas av produk
tion, som daterades till skedet 1290 till 1395 (Åstrand 2007a, s. 50ff, 71ff, 
77, 2007b).

Jämförelser av slagg och resultaten av analyser av materialet från järn
hanteringsplatserna vid Bredabäck och Högahylte, visar att skogsbygdernas 
bönder och smeder tillämpade likartade tekniska lösningar för att driva den 
metallurgiska processen. Blästugnarna var av samma konstruktion med en 
kvadratisk botten. Vid båda lokalerna har såväl mjukt järn som ett hårdare 
kolstål tillverkats (Forenius 2005a, s. 38ff, 45). Detta understryker att det 
under 1100-, 1200- och 1300-talet fanns en gemensam kunskap och teknisk 
kompetens hos skogs- eller blästbönderna i skogsbygderna där Halland, 
Skåne och sydvästra Småland möts.

Söder om Vittsjö

Bygderna kring Vittsjö har anknytning till Helge ås vattensystem. Ett stycke 
söder om sjön och på en höjdrygg mellan två våtmarker undersökte Anders 
Ödman delar av två järnframställningsplatser vid Lehult i början av



-*■ Figur 36. Kartvy över gården Höga hylte omgiven av fossil åkermark och en järnhante- 
ringsplats.
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1990-talet. Vid Östra Lebult finns ett slaggvarp som är 9x5 m stort och 
närmre en m högt. I anslutning till denna dokumenterades tre blästugnar be
lägna med några meters mellanrum. Två av dessa hade en nergrävd rektang
ulär bottendel, cirka 0,8x0,8 m stora. En tredje ugn hade en rund bottendel, 
0,8 m i diameter. Anläggningarna antyder olika tekniska lösningar gällande 
slaggtömning och blästmunstyckens placering. Stratigrafiska förhållanden 
pekar på att en av de rektangulära ugnarna var äldst. Kalibrerade intervall 
från l4C-dateringar av kolprover föll inom 1200- och 1300-talet, respektive 
1500- och 1600-talet. Järnhanteringsplatsen kan antas ha anlagts under tidig 
medeltid och tidvis återbrukats under flera sekler (Ödman 2001, s. 66ff).

Den andra lokalen kallad Västra Lebult är belägen invid en utdikad myr
mark och nära en mindre bäck, omkring en halv kilometer söder om ovan 
beskrivna hantverksplats . Slaggvarpet är 9x7 m stort och närmre en halv 
meter högt. Ett kolprov från lagret daterades till 1400-talet. I anslutning till 
varpet finns ett kollager och blästugnsanläggning av typ dubbelugn (Ödman 
2001, s. 70f).

Den arkeologiska undersökningen visar att järnhanteringsplatser som 
anlades under äldre medeltid, återbrukades av många generationer skogs
bönder. Jag vill framhålla en viktig aspekt på detta förhållande. Nämligen 
att produktionen återupptogs vid flera hantverksplatser under senmedeltid, 
efter att dessa övergivits vid tiden för digerdöden under andra halvan av 
1300-talet.

Bredabäck

Järnhanteringsplatsen anlagd i övre delen av Pinnans dalgång representerar 
en del av kolonisationsförloppet av en obygd under andra halvan av 1100-ta- 
let. Terrängen karakteriseras av kraftig topografi, stora våtmarksområden 
och ett finfördelat vattensystem av bäckar. Gårdarnas ekonomiska bas vila
de på en kombination av järnhantering, skogsbruk, jakt och fiske, med in
slag av lantbruk.

Gården Rosts täppa på Värsjö utmark är belägen på ett höjdområde 
600 m norr om järnhanteringsplatsen vid Bredabäck. En Laga skiftesförätt- 
ning omtalar gården år 1836 (Knarrström, A. 2008). Data från en pollen
stapel hämtad ur en närbelägen våtmark till bosättningen, påvisar däremot 
en permanent gårdsetablering kring mitten av 1100-talet. Gården ödelädes 
under senare delen av 1300-talet, då inslaget av pollen från odling avtar 
och en igenväxning kan konstateras. I början av 1500-talet tas gården åter 
i bruk (Lagerås 2007, s. 44f, 52f; Anglert 2008b, s.126; Anglert & Lager
ås 2008, s. 59ff; Knarrström, A. 2008).

Produktionsplatsen. Den arkeologiska utgrävningen av lokalen Bredabäck 
resulterade i insikt och kunskap om hur en hantverksplats för järnproduktion
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anlagts, brukats och återbrukats, för att senare byggas om för andra ända
mål. Platsen invid bäckens vattenflöde lämpade sig väl för en kvarn och ett 
sågverk.

Den äldsta fasen av järnproduktionen representeras av ett slaggvarp be
läget på en svag östsluttning mot och i anslutning till en våtmark. Det mas
siva slagglagret har en utbredning på cirka tio meter och var drygt en halv 
meter tjock. Dess vikt uppskattas ha uppgått till omkring 7 500 kg. Varpets 
norra avsnitt övergick successivt till ett större lager med kol, som utgjorde 
rester av ett bränsleupplag.

Dateringar av kol från slagglager och blästugn kan knytas till ett tidsske
de från 1150 till 1300. Den stora massan restprodukter som anhopats ger 
en bild av produktionens sammanlagda omfattning, under närmre två se
kler. Då källkritiska problem föreligger för att utifrån mängden slagg beräk
na vikten producerat järn, är det svårt att få en mer preciserad kvantifiering 
av produktionen (Forenius m.fl. 2005a, s. 6, 44).

En väsentlig fråga är hur många blästugnar som brukats, eller snarare 
förbrukats som ett led i järnproduktionen? Delar av ugnsväggar i form av 
hårt bränd eller sintrad lera återfanns främst i slaggvarpets södra och västra 
delar. Denna spridning ger en bild av var på platsen som smederna byggt ug
narna. Mellan kol- och slagglagret fanns också lämningen av en blästugn 
med en kvadratisk utformning av bottnen (Forenius m.fl. 2005a, s. 7ff, 40, 
51, 66). Säkerligen har i dess närhet funnits ytterligare ugnar som tidigare 
tjänat ut. Ett annat tänkbart alternativ är att en till tre anläggningar genom 
ett flertal reparationer kunnat återbrukas för ett stort antal blåsningar. En 
enda ugn har inte haft hållfasthet nog för att producera en stor mängd järn 
och de massiva volymerna av restprodukten slagg.

Ett välbyggt städ av flera stenar i varpets östra del visar var smederna 
pressade slagg ur järnlupparna och kompakterade dessa (Forenius m.fl. 
2005a, s. 10, 52). Arbetsmomentet krävde en intilliggande värmekälla, en 
ässja alternativt en blästugn. Avståndet mellan den dokumenterade ugnen 
och städet var alldeles för stort, för att dessa tillsammans skall ha utgjort det 
anläggningspar som brukades för primärsmide. Den orangeglödgade luppen 
skulle ha svalnat till en rödskimrande massa, och smidet omöjliggjorts. I 
slagglagren kring städet fanns däremot en härd som för ändamålet var be
tydligt bättre rumsligt placerad.

På en mindre förhöjning 20 m mot väster fanns ett markavsnitt som togs 
i anspråk för järnhantering under ett senare skede. En blästugn, även denna 
med kvadratisk botten, härrör från en fas som kan knytas till 1300-talet. 
Slaggen rakades ur ugnen och föstes ner för en svag sluttning mot den por
lande Bredabäcken (Forenius m.fl. 2005a, s. 9, 51). Slagglagrets utbredning 
och massa om närmre 350 kg, ger en bild av en stabil produktion. Det tro
liga är att i lagrets närhet funnits ytterligare någon ugn, då en datering av 
kol från lagret faller inom tidsskedet 1150 till 1250.
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-*■ Figur 38. Järnhanteringsplatsen vid Bredabäck. I norr och invid en våtmark återfinns 
lämningar av hantverksplatsens äldsta fas (ca 1150-1300). På krön och sydsluttning av en 
svag förhöjning återfinns spår efter en senare fas av järnproduktion i huvudsak från 
1300-talet. Området invid bäcken och direkt väster om dammvallarna innehöll lämningar 
efter en kvarn från 1600-talet och ett sågverk från 1800-talet

Frågan om lokalisering. Järnhanteringsplatsens läge invid en mindre våt
mark och i anslutning till en bäck, aktualiserar frågan om järnproduktionen 
var råvaru- eller energilokaliserad. Med tanke på att de äldsta dateringarna 
härrör från slutet av 1100-talet och 1200-talets första hälft, leder detta till 
associationer om introduktion av vattenkraft. Tidsskedet då vattenkraft 
nyttjades vid Ugglehult, Toaker i mellersta Halland.

Den äldsta produktionsfasen vid Bredabäck kan absolut knytas till råva
rukällan, framför den flödande vattenkraften (Forenius m.fl. 2005a, s. 41f). 
Närheten till våtmarken var en fördel med tanke på malmbrytning medan 
avståndet till bäcken var för stort med avseende på nyttjande av vattenflö
det. Men det är inte omöjligt att smederna i en senare fas under 1300-talet 
kan ha försökt bruka vattenkraft. Ett slagglager invid flödet visar att en ny 
generation av smeder på platsen, byggde om denna.
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"*■ Figur 39. Området för järn hanteringsplatsens äldsta fas (ca 1150-1300).

Det är dock klarlagt att energi från bäckens vattenflöde nyttjades från 
mitten av 1600-talet till senare delen av 1800-talet. En längre dammvall och 
stenlagda husgrunder är lämningar efter en kvarn och en senare sågmölla. 
Ett hundratal meter nedströms finns ytterligare ruiner efter vattenkraftsan
läggningar från sen historisk tid (Larsson, R. 2008).

Byggandet av kvarn och sågverk har utplånat de äldre anläggningarna 
som kan ha funnits på platsen för bruk av vattenkraft till järnhantering. En 
möjlighet att få frågan besvarad om eventuell energilokaliserad järnproduk
tion är genom totalkemisk analys av slagg. En metod som tillämpas inom 
arkeometallurgin, och som syftar till att bestämma malmers och slaggers 
sammansättning av ämnen. Det i sammanhanget mest relevanta sambandet 
att jämföra består av halterna järnoxid (Fe,0,) i relation till kiseloxid (SiO,) 
i viktsprocent (Forenius m.fl. 2005a, s. 33ff, 63, 70; Jfr. s. 36f i denna publi
kation).

Proverna som hämtats från olika delar av slagglagren vid Bredabäck har 
en järnoxidnivå på mellan 50 till 62 viktsprocent, och en kiseloxidhalt på 
26 till 35 viktsprocent. Detta tyder på ett relativt gott utbyte av metalliskt 
järn ur malm, genom en hög temperatur i blästugnen. Provbitarna med de
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Figur 40. Ett med stor omsorg byggt städ av stenar, brukat av smeder vid primärsmide. 
Foto Sven Waldemarsson.

lägsta järnoxidhalterna är hämtade från såväl den äldsta delen av järnhan- 
teringsplatsen invid våtmarken som den yngre fasen nära bäcken (Forenius 
m.fl. 2005a s. 63, Figur 38)

Här är det av intresse att jämföra med slaggprover från den råvaruloka- 
liserade järnhanteringsplatsen vid gården Högahylte söder om Hanna- 
badssjön, respektive den energilokaliserade platsen Ugglehult nära Toaker, 
mellersta Halland. Halten järnoxid i materialet från Högahylte varierar mel
lan 60 och 90 viktsprocent, och för kiseloxid mellan 7 och 25 viktsprocent. 
Som tidigare nämnts fanns det en likhet i konstruktion av blästugnarna med 
motsvarande vid Bredabäck. Hettan som genererades av smederna i anlägg
ningarna vid Högahylte var lägre, med mindre utbyte av järn som följd (Fo
renius m.fl. 2005a s. 63)

Mängden järnoxid i slagg från Ugglehult, där vattenkraft brukats, varie
rar i huvudsak mellan 35 och 57 viktsprocent. Även om man lägger till hal
ten manganoxid (MnO) (vilket fungerar som flussmedel), är halten järnox
id tydligt lägre i jämförelse med motsvarande material från Bredabäck. Det
ta som konsekvens av den hetta som genererades med hjälp av vattenkraft 
vid Ugglehult (Buchwald 2004, s. 184).
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Figur 41. Området för järnhanteringsplatsens senare fas i huvudsak från 1300-talet. 
Reduktionsslagg från järnproduktionsprocessen i blästugnen rakades ur anläggningen 
och skyfflades nerför den sydsluttande backen.
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Figur 42. Den nedersta delen av en blästugn vid järnhanteringsplatsens senare fas i 
huvudsak från 1300-talet. I anläggningens rektangulära botten finns en bottenskålla av 
reduktionsslagg kvarlämnad efter att ugnen använts för allra sista gången. Foto Sven 
Waldemarsson.

Smederna vid Bredabäck var skickliga nog att generera hög hetta i bläs- 
tugnarna, och att driva en för tiden effektiv reduktionsprocess med ett gott 
utbyte av järn. Om vattenkraft brukats borde det finnas en tydlig åtskillnad 
mellan järnoxidhalten i slaggprover från lagren invid våtmarken respektive 
bäckflödet.

Slutsatsen är att järnhanteringen vid Bredabäck främst var råvarulokalise- 
rad (Forenius m.fl. 2005a, s. 41f). I ett skede tog smederna andra markavsnitt 
i bruk. En orsak var säkerligen att den ursprungliga platsen var överfull av 
slagg. Men en annan intressant möjlighet är att smederna hade ambitionen att 
nyttja vattenkraft. Frågan är om de lyckades? Den totalkemiska analysen av 
slagg ger inget entydigt svar. Byggandet av en kvarn på 1600-talet och en såg- 
mölla på 1800-talet innebar att eventuella äldre anläggningar grävdes bort.

Järnet. Analyser av slagg har visat att smederna drev reduktionsprocessen i 
blästugnarna effektivt. Vilken typ av järn tillverkades och av vilken kvalitet? 
Då arbetsprocessen är intensiv och tung, var smederna noga med att ta till 
vara allt järn som tillverkades. Man ville ha betalt. I slagglagren påträffades 
vid den arkeologiska utgrävningen två järnstycken, som utgjort delar av ett
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Figur 43. Översikt av område invid Bredabäck med lämningar i form av stengrund, 
sandlager och dammvallar efter en kvarn från 1600-talet och ett sågverk från 1800-talet. 
Byggandet av dessa anläggningar kan mycket väl ha raserat äldre spår efter järnhantering 
invid vattenflödet.

klodjärn. Dessa fynd ger en värdefull inblick i järnproduktionen. Två kvali
tetstyper av material tillverkade smederna, mjukt järn och hårt kolstål (Fo- 
renius 2005a, s. 31ff, 45, 62).

Kloden är ett blästjärn i form av en slaggrik smälta som kompakterats 
och därefter nästan klyfts. Delarna kallade fingrar sitter samman i en ge
mensam bas. I södra Skandinavien har de delvis kluvna styckena fyra delar, 
eller fingrar. Nämnda järnstycken kallas därför ofta fingerjärn (Nihlén 1932, 
s. 84ff). Kloden är ett slaggrikt halvfabrikat som måste smidas ytterligare 
för att bli ett ämnesjärn. Även detta är ett halvfabrikat, men i betydligt mer 
lämpligt skick att bearbeta vidare till redskap och andra föremål.
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Figur 44. Stabila stenfundament tiilen sågverksmölla brukad vid mitten av 1800-talet 
invid Bredabäcks flödande vatten. Foto Sven Waldemarsson.

Materialet från Bredabäck utgörs av ett mellanstycke och består mesta
dels av kolfritt mjukt järn. Kolhaltigt hårt järn i form av stål finns på styck
ets tjockare kortsida. Mängden slagg och hålrum i fingerjärnet visar att 
detta till viss del är kompakterat, men att ytterligare bearbetning behövs för 
att kunna klassificeras som ämnesjärn (Forenius m.fl. 2005a, s. 32).

Fingerjärnet är ett tydligt exempel på tidigmedeltida standardisering av 
produktionen. Av det tidigare omnämnda fyndet av 63 järntackor från Bo
linge söder om Sjöaltsjön, består av 33 mellanstycken. Materialet har un
dersökts av Vagn Buchwald (1995), och en tacka har analyserats närmre. I 
ett tvärsnitt av materialet finns slagg och hålrum som skiftar i omfattning, 
vilket visar att ytterligare bearbetning är nödvändig. Tackan består mesta
dels av kolfritt mjukt järn, men stål finns i dess ytterkanter (Buchwald 
1995, s. 114ff). En intressant aspekt är att det analyserade Bölingefyndets 
dimensioner och vikt är likartad med järnet från Bredabäck (Forenius 
2005a, s. 32).

Här skall även en jämförelse göras med fynd av bitar till fingrar från 
klodjärn producerade vid Högahylte. En del av ett mellanfinger består av 
stål, medan ett ytterstycke utgörs av i huvudsak mjukt kolfattigt järn (Fore
nius m.fl. 2005a, s. 32; Forenius & Grandin 2005).
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Sammanfattningsvis kan sägas att vid Bredabäck bedrevs en väl sam
manhållen järnframställning där samma malmtäkt belägen i en intilliggande 
våtmark nyttjades och där likartade tekniska lösningar tillämpades (Foreni- 
us m.fl. 2005a, s. 38).

Arbetsorganisation och den gemensamma kunskapen

Den tes jag driver i denna bok är att arbetet med järnhantering under äldre 
medeltid var knutet till gårdarna och i huvudsak var säsongsbetonat. Inom 
kolonisationsområdet fanns emellertid nyanser av gårdarnas ekonomiska 
försörjningsbas. De bygder som etablerades kring Hjälmsjön i Örkelljunga 
socken, längs Stensåns flöde i södra Hishult, samt vid Smedhult och Sönde- 
rössjö, hade en sammansatt ekonomi av åkerbruk, boskapsskötsel, skogs
bruk, järnhantering, jakt och fiske. Vid gårdarna som anlades från början av 
1200-talet i utpräglad skogsterräng med rikliga våtmarker, utvecklade in
byggarna specialisering med tyngdpunkt på skogsbruk och järnhantering. 
Detta inkluderade en arbetsfördelning med avseende på råvaruinsamling 
och preparering av dessa genom röstning av malm och kolning av trä. Med 
andra ord en väl ordnad arbetsorganisation för att underlätta mycket ar
betsintensiva moment. Kunskaper i metallurgi och hantverksskicklighet ut
vecklades bland dessa skogsbönder, vilka även kan betraktas som blästbön- 
der och smeder. Häri låg inbyggarnas mentalitet och identitet nära relaterad 
till landskapet.

Gårdarna inom kolonisationsområdet var relativt få under äldre medel
tid. Ett till två seklers arbete vid järnhanteringsplatserna genererade emeller
tid stora mängder av restprodukten slagg, vilket ger en bild av produktio
nens omfattning. De kvantiteter järn som framställdes täckte mer än väl res
pektive gårds behov. Det resursrika naturlandskapet utgjorde en bas för en 
överskottsproduktion med möjligheter till avsättning bortom hembygden. 
Jag vill hävda att här fanns en grund för en struktur med varuutbyte, främst 
orienterad mot den danska sfären i sydväst.

Detta kan relateras till frågan om marginalområdenas fattigdom utanför 
de traditionellt rika jordbruksbygderna. Jag vill här åter anknyta till Mark 
Baileys resonemang om svårtillgängliga områdens potential för utveckling 
av en diversifierad ekonomi där beroendet av jordbruk minskar. Begreppet 
marginalitet skall istället betraktas som en bas för samhällsexpansion, 
breddning av den ekonomiska basen och handel (Bailey 1989, s. 7ff). Ett i 
denna bok tidigare omnämnt exempel på järnhanteringens utveckling i 
Gausdal i norska fjällvärlden understryker realiteten i Baileys resonemang. 
Under äldre medeltid etablerades många nya gårdar på marginalområden 
som inte var lämpliga för jordbruk, men väl lämpade för järnproduktion.
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Detta som en del av en diversifiering av den regionala ekonomin och fram
växande interregionalt handelsutbyte (Narmo 2003, s. 28f).

Här når vi fram till den verkligt intressanta frågan. Fanns en tidigmedel
tida produktion som byggde på en gemensamt utvecklad kunskapsbas, vil
ken konkretiserades i blästugnars tekniska konstruktioner och det produce
rade järnets kvalitet? Kan ordet standardisering användas? Svaret på frågor
na är ja.

De lämningar av blästugnar från äldre medeltid som dokumenterats vi
sar på två olika huvudformer. Dels anläggningar med rund till oval botten, 
där trögt flytande slagg tappas ur ugnen genom en avrinningskanal eller 
med hjälp av redskap rakas ur (Nihlén 1939, s. 42ff; Englund 1995; Ödman 
2001, s. 60, 68ff). Dels en regionalt karakteristisk ugnskonstruktion med 
kvadratisk botten, där restprodukten rakas ur efter att en del av anläggning
ens vägg tillfälligt tas bort (Forenius m.fl. 2005a, s. 40). Den senare teknis
ka lösningen betraktar jag som en tydlig indikation på en gemensam kun
skapsbas, speciell för det halländsk-skånska järnproduktionsområdet.

Analyser visar att mängden viktsprocent järnoxid kan variera i slagg 
mellan olika järnhanteringsplatser (Forenius m.fl. 2005a, s. 32). Det produ
cerade järnet i form av kloder med fyra fingrar, ger emellertid en bild av me
tallurgisk kunnighet, hantverksskicklighet och standardisering. Bitarnas 
storlek och vikt är likartade och bör ha stått för ett värde. En annan värde
mätare av kvalitativ art är att klodens fingrar bestod av mjukt kolfattigt järn 
och dess bas av hårt kolrikt material - stål.

Hur fortsatte man processen med att förädla halvfabrikaten till riktiga 
ämnesjärn? Delade man upp klodens olika bitar av mjukt respektive hårt 
järn? Detta bör ha skett vid smedjor som möjligen inte var belägna vid själva 
järnhanteringsplatserna med arbetsmomentet produktion och primärsmide.

Ett slut

Under 1300-talet skedde stora förändringar som bröt den expansiva utveck
lingen. Det inflytande som danska centralmakten hade i norra Skåne och 
sydöstra Halland upplöstes. En möjlig orsak var danska kungens och andra 
maktinstitutioners försvagning. Detta kom till uttryck i Skånes förpantning 
till Svenska centralmakten 1332-1360, liksom att även Halland, Bjäre och 
Norra Åsbo sattes i pant 1341 (Knarrström &c Larsson 2008, s. 56).

Utvecklingen stagnerade helt i mitten av 1300-talet. I tre vågor svepte di
gerdöden över Skandinavien. Den värsta kring 1350, och två efterföljande 
1359-1360 och 1368-1369. Sjukdomen drog med sig stora offer bland be
folkningen i bygderna. Befolkningen lär ha halverats. (Myrdal 1999, s. 11 Iff; 
Palm 1999, s. 52, 2001).
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Den efterföljande perioden, av historiker kallad, den senmedeltida agrar
krisen varade i drygt ett sekel, och beskrivs som en omfattande demografisk 
nedgång sammanflätat med en långvarig minskning av den agrara produk
tionen. Janken Myrdal menar att en sedan 800-talet långvarig trend av såväl 
demografisk som agrar tillväxt bröts och återhämtade sig först under 1500-ta- 
let. Denna utveckling äger även giltighet för de under äldre medeltid koloni
serade bygderna i sydöstra Halland och nordvästra Skåne (Myrdal 1999, s. 
11 Iff: Lagerås 2007, s 79ff; Anglert & Lagerås 2008, s. 50ff, 57f).
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Det protoindustriella landskapet

Från ödeläggelse till återuppbyggnad

Hur påverkades skogsbygderna där landskapen Halland, Skåne och Små
land möts av digerdödens härjningar över södra Skandinavien? Resultat av 
de pollenanalyser som genomförts av prover hämtade ur våtmarker inom 
kolonisationsområdet ger en bild av kraftig stagnation från mitten av 
1300-talet. Först i början av 1500-talet är det möjligt att urskilja återetable- 
ring och en expansion av bebyggelsen (Lagerås 2007, s. 70ff, 77ff, 96ff).

Sagda ord är abstrakta och ger inte rättvisa åt dåtidens vardagsrealiteter. 
Farsoten innebar att gårdar kom att stå utan brukare, bygder utarmades och 
samhällsstrukturer upplöstes. Grunden för återhämtningen, som sannolikt 
inleddes under 1400-talet, byggde på att folk inte avled i lika stor omfatt
ning som ett par decennier tidigare. Relationer mellan människor kunde 
upprätthållas och ett samhälle återuppbyggas. Bygder togs successivt åter i 
anspråk och brukades. Kunskap om landskap, dess olika terrängavsnitt och 
områdens potential för ekonomisk försörjning kunde traderas vidare och 
utvecklas.

Den politiska utvecklingen i Skandinavien präglades av upprättandet av 
Kalmarunionen år 1397. Ett yttre ramverk som innebar att riksgränsers be
tydelse tonades ner under 1400-talet. Byggandet av borgar vid Sjöboholm, 
Örkelljunga, Vittsjö och Skeingeborg som inletts i början av 1300-talet, ut
gjorde närmast manifesteringar av den yttre makten i en av bönder tidigare 
koloniserad obygd (Ödman 2005).

Skapandet av Itzhulte län inom Höks härad i södra Halland, samt Krono- 
länet inom Helsingborgs län och Norra Åsbo härad under andra halvan av 
1400-talet, var ett påtagligt uttryck för danska centralmaktens ambition att 
utöka den administrativa och ekonomiska kontrollen över befolkningen. 
Kungamakten hade övertagit områden med allmänningar, vilka under äldre 
medeltid varit knutna till de nämnda häraderna (Anglert & Lagerås 2008, 
s. 112). Itzhulte län sattes dock i pant av kungen till det inflytelserike Riks
rådet Ivar Axelsson Tott. Han hade troligtvis stor del i länets tillkomst 
(Ejwertz 1951, s. 98ff).

Den senmedeltida samhällsutvecklingen var relaterad till en ny social 
struktur med stärkt kungamakt, som byggde på mandat från bredare folkla
ger. Parallellt med detta vitaliserades makroekonomiska strukturer. En väx
elverkan utvecklades mellan det halländsk-skånska järnproduktionsområdet
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och tätorterna Helsingborg, Luntertun, Båstad, Laholm och Halmstad (Ang
iert 2008c, s. 179f).

Efter Kalmarunionens reella upplösning i mitten av 1500-talet kom det 
rumsliga perspektivet på bygderna från centralmakternas sida, att anta en 
territoriell form med ett tydligare hävdande av gränser. Historiken Stefan 
Persson menar utifrån studier om Göinge härad, beläget öster om Norra 
Åsbo härad, att återkommande krigsperioder under 1500-talet och 1600-ta- 
let förvandlade de vidsträckta skogsområdena längs östdanska gränsen mot 
Sverige till en säkerhetspolitisk och militariserad gränszon. Den danska 
gränskommissionen år 1555 hade till uppgift att skapa klarhet om landmär
ken mellan Danmark och Sverige. Uppgifter i Grcensebogen nedtecknad av 
kommissionen tyder på att det fanns såväl en lokal identitet som en riksi- 
dentitet i Göingebygden. Den lokala identiteten var knuten till naturland
skapets förutsättningar och samhällets former av ekonomisk försörjning. 
Ett kulturellt och ekonomiskt kapital som kunde utsträcka sig bland befolk
ningen över riksgränsen. Parallellt med detta framhävde gränskommissio
nen svenskheten som en motpol gentemot en östdansk identitet (Persson 
2005, s. 235f, 241). Bygdernas befolkning på ömse sidor om de danska och 
svenska kungamakternas gränsdragningar accepterade i själ och hjärta inte 
helt denna gräns (Knarrström & Larsson 2008, s. 56ff). En konkretisering 
av problematiken kan skönjas i relation till järnhanteringen. Under äldre 
medeltid drevs produktionen i bygderna av lokalbefolkningen. Från senme
deltid finns en påtaglig närvaro området av danska kungamakten, kyrkan 
och adeln genom jordägande, samt genom kungens beskattning (Ödman 
2001, s. 43ff; 2002, s. 86f; Anglert & Lagerås 2008, s. 58f, 75ff).

Befolkningsfrågan

Länsräkenskaper från 1500- och 1600-talets jordeböcker speglar bebyggel
sens kamerala struktur genom hemmanens jordnatur och skattekraft. En 
bild av gårdarnas ekonomiska försörjning är möjlig att urskilja. Till källor
nas mer intressanta innehåll hör uppgifter om åbor, gårdmän och övriga 
vuxna. Individernas namn ger en högst mänsklig förankring i vår nutida till
bakablick mot en svunnen tid. Bland nämnda personer fanns den kunskap 
och hantverksskicklighet om järnhantering, som gav det halländsk-skånska 
järnproduktionsområdet en prägel av centralitet under senmedeltid och ti
digmodern tid (Anglert & Lagerås 2008, s. 71ff; Knarrström & Larsson 
2008, s. 267ff, se Bilaga 12).

En viktig fråga är hur nära det är möjligt att knyta samman arkeologiskt 
material med i skriftliga källor omnämnda individer. Det finns alltid en distans 
mellan abstraktioner härledda ur materiell kultur och nedtecknade uppgifter i 
jordeböcker. Frågan är vilka källkritiska bedömningar som genomförs och 
hur litet glappet mellan arkeologiskt och skriftligt källmaterial kan göras.
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Lennart Andersson Palms omfattande arbete Folkmängden i Sveriges 
socknar ocb kommuner 1571-1997 (2000), ger underlag för en bedömning 
av utvecklingen i olika regioner. Inom det halländsk-skånska järnproduk
tionsområdet och kringliggande bygder är det möjligt att få en bild av be
folkningsfrågan från senare delen av 1500-talet och under 1600-talet, men 
dessvärre ingenting om 1400-talet. Författaren redovisar data som knutits 
till år 1571, 1620 och 1699. De båda första årtalen representerar ett skede 
där järnproduktionen var som mest omfattande, och var dansk. Sistnämnda 
årtal återfinns under ett skede där produktionen nästan helt upphört och re
gionen stod under svensk överhöghet.

Sammanställningarna av befolkningstalen visar på tendenser och pro
portioner. Dessa data skall jämföras med detaljerade uppgifter på individni
vå som gjorts av Stefan Larsson för befolkningen i Rya, Örkelljunga och 
Skånes-Fagerhults socknar. De åtta decennier som förflöt från 1620 visar på 
dramatiska förändringar för bygdernas invånare, vilka inte är synliga i 
Palms sammanställning (Palm 2000, s. 25Iff, 282ff; Knarrström & Larsson 
2008, s. 267ff, se Bilaga 12).

En jämförelse mellan de äldre kustbygderna och det återkoloniserade in
landsområdet visar att drygt en fjärdedel av bygdernas sammanlagda popu
lation fanns inom det halländsk-skånska järnproduktionsområdet. En be
folkning som ökade från drygt 4 000 personer kring år 1571 till närmre 
5 700 vid år 1620, visar på det kuperade myr- och skogslandskapets poten
tial för ekonomisk försörjning.

För att få en nyanserad bild av inlandsbygderna måste dess befolknings
mängd relateras till järnproduktionsområdets lokala variationer med avse
ende på sammantagen produktionsvolym. Denna intensitet är härledd ur en 
kvantitativ bedömning av kända slaggvarp och slaggförekomster. En över
sikt visar att den ackumulerade produktionen var som mest omfattande 
inom Skånes-Fagerhults och Örkelljunga socknar, samt Hishults och östra 
delarna av Våxtorps socknar (Jfr s. 56ff i denna publikation). Omkring 
40% av den sammanlagda befolkningen inom det halländsk-skånska järn
produktionsområdet återfinns i nämnda fyra socknar (Palm 2000, s. 25Iff, 
282ff).

Ytterligare nyanseringar visar att det fanns skillnader mellan bygdernas 
utveckling. Från slutet av 1500-talet ökade befolkningen i Örkelljunga sock
en generellt sett från en nivå på cirka 120 hushåll med sammantaget drygt 
600 personer, till en nivå år 1620 på cirka 180 hushåll med en befolkning 
på drygt 950 personer. Därefter stabiliseras bebyggelsen med en svag fort
satt ökning. Kontrasten mot Skånes-Fagerhults socken är skarp. Under sam
ma period ökade antalet hushåll svagt från cirka 55 stycken med närmre 
300 personer till en nivå om närmre 70 hushåll med cirka 350 individer. 
Därefter stagnerar befolkningsutvecklingen (Palm 2000, s. 25Iff, 282ff). 
Dessa data aktualiserar diskussionen om former för gårdars ekonomiska 
försörjning, inbyggarnas sysslor och bygders arbetsfördelningar.
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Bygder År 1571 År 1620 År 1699
Södra Finnveden i Småland 1032 3484 2227
Halländsk-Skånska järnproduktionsområdet 4248 5694 6982
Södra Hallands äldre kustbygd 3162 5310 4774
Nordvästra Skånes äldre bebyggelser 7995 8263 8459
Sammanlagd befolkning i södra Hallands och 
nordvästra Skånes äldre bebyggelser

11157 13573 13233

Total sammanlagd befolkning 15405 19267 20215
Befolkningandel inom Halländsk-Skånska 27% 29% 34%
järnproduktionsområdet

■*" Figur 45. Sammanställning över folkmängden inom det halländsk-skånska järnproduk
tionsområdet sett i relation till de äldre kustbygderna (Palm 2000, s. 25Iff, 282ff)

Socknar inom halländsk-skånska 
järnproduktionsområdet kärnbygd

År 1571 År 1620 År 1699

Hishult 424 513 708
Örkelljunga 638 965 1038
Våxtorp 393 388 928
Skånes-Fagerhult 295 358 340
Summa kärnbygd 1750 2224 3014
Sammantagen befolkning inom halländsk-skånska 
järnproduktionsområdet

4248 5694 6982

Befolkningsandel inom kärnområdet 41% 39% 43%

Figur 46. Sammanställning över folkmängd inom det halländsk-skånska järnproduk
tionsområdet (Palm 2000, s. 251ff, 282ff).

Halländsk-Skånska järnproduk
tionsområdet inom Danmark

Södra Hallands äldre bygder
16 Eldsberga

1 Hishult 17 Hasslöv
2 Knäred 18 Laholm lands
3 Våxtorp 19 Laholm stad
4 Oderljunga 20 Ränneslöv
5 Rya 21 Skummeslöv
6 Röke 22 Tjärby
7 Skånes Fagerhult 23 Trönninge
8 Tåssjö 24 Tönnersjö
9 Vedby 25 Veinge

10 Vittsjö 26 Ysby
11 Örkelljunga 27 Östra Karup

32 Förslöv
33 Grevie
34 Hjärnarp
35 Hov
36 Höja
37 Gråmanstorp
38 Källna
39 Munka Ljungby
40 Rebbelberga
41 Starby
42 Strövelstorp
43 Torekov
44 Tåstarp
45 Västra Broby
46 Västra Karup
47 Ängelholm
48 Össjö
49 Östra Ljungby

Södra Finnveden i Småland Nordvästra Skånes äldre bygder
12 Hallaryd 28 Ausås
13 Hinneryd 29 Barkå kra
14 Marka ryd 30 Björnekulla
15 Traryd 31 Båstad
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Ill
iLegend

Halländsk-skånsk järnproduktions område inom Danmark 
Nordvästra Skånes äldre bebyggelser 
Södra Hallands äldre kustbygd 
Sydvästra Småland

5 000 meter

< -*■ Figur 47. Karta över berörda områden och socknar för resonemang om folkmängd.
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Bygdernas hemman

En vy över det protoindustriella landskapet är möjlig att skapa och relatera 
till slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Under detta skede var pro
duktionen väl utvecklad med avseende på antalet järnhanteringsplatser, 
mängden producerat järn och inbyggarnas arbetsorganisation. Utifrån 
nämnda tidsskede är det även möjligt att få en uppfattning av järnproduk
tionsområdets historik under 1400- och 1500-talet. Naturlandskapets skif
tande karaktär, utbredning och lokalisering av hantverksplatser, samt kame
rala uppgifter rörande befolkning och hemmans jordnatur, utgör byggstenar 
för modellen. Bland de skriftliga källor som kan nämnas finns Helsingborgs 
län Räkenskaper 1582-1583, Decimantboken 1651 och jorddrevningen 
1671, (Jfr Knarrström & Larsson 2008, s. 216ff, se Bilaga 2).

Bebyggelse och järn

Bebyggelsen i Höks härad i sydöstra Hallands skogsmarker under 1500- 
och 1600-talet var, som tidigare nämnts, belägen i områden längs Stensåns 
och Smedjeåns vattenflöden (Jfr. s. 76, 78 i denna publikation). Ett viktigt 
dokument utgör Lunds stifts landebok med 1574 års magskiftebrev för Itz- 
hulte län. I denna källa omnämns omkring trettio enskilda gårdar eller går
dar ansamlade i byar. Merparten återfinns inom Hishults socken och östra 
delen av Våxtorps socken (Ejwertz 1976, s. 70ff).

Relateras bebyggelsestrukturen till utbredningen av sydöstra Hallands 
järnhanteringsplatser med avseende på mängden dokumenterade slaggvarp, 
finns en tydlig rumslig överlappning (se Figur 48, 49). Gårdarnas ekonomis
ka försörjning präglas av produktion vid ett flertal råvarulokaliserade järn
hanteringsplatser invid våtmarker. En tradition som jag vill härleda till älds
ta medeltid. Landskapets karaktär i dessa bygder var säkerligen i vissa delar 
lämpligt för jordbruk, men inom andra terrängavsnitt betydligt mer fördel
aktigt för skogsbruk och järnhantering (Jfr. s. 81 i denna publikation).

För bygdernas bönder måste en högst märkbar förändring ha skett i sam
band med att Itzhulte län skapas under senare hälften av 1400-talet. Från 
att under äldre medeltid ha utgjort ett kolonisationsområde delvis bortom 
danska centralmaktens inflytande, till ett län under kronan som därefter sat
tes i pant av kungen. Inbyggarna var inte längre kronobönder utan stod un
der Ivar Axelsson Tott.

Enligt Helsingborg län Räkenskaper 1582-1583 bestod hemmanen i nu
varande Rya, Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar av varierad jord
natur. Den bebyggelse som formats under äldre medeltid utgjordes under 
1500-talet av skattehemman där bönderna ägde sin jord. De gårdar och 
hemman som etablerades inom den tidigare häradsallmänningen av Norra 
Åsbo under 1400- och 1500-talet, kom att knytas till Kronolänet. Den av



Legend V
• Troligt läge för gård 

- - - Itzhulte län 
I I Kyrkojord 
KSk-a Kronolän 
■■ Krono-/skattebönder 
■i Frälset 
i* Skattebönder

-*■ Figur 48. Vy över det halländsk-skånska järnproduktionsområdet med delar av dess ka
merala struktur på 1530-talet (Anglert & Lagerås 2008, s. 76) med Itzhulte län, Krono- 
länet, Kyrkojordar och utsocknes adelns jordar.
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Figur 49. Vy över det protoindustriella landskapet inom det halländsk-skånska järnpro
duktionsområdet.
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kungen ägda jorden brukades av arrendebönder. Därtill fanns hemman som 
ägdes av utsocknes adel och kyrkan. Jordar som brukades av arrendebönder 
(Anglert 8c Lagerås 2008, s. 75f; Knarrström 8c Larsson 2008, s. 216 ff, se 
Bilaga 2; Skansjö manus).

Var i landskapets topografi som bönder kom att bygga gårdar har varie
rat beroende på terrängens förutsättningar. I söder har den agrara ekonomin 
varit uppbyggd kring en mångfald. Jordbruk och boskapsskötsel har stått i 
centrum, men med skogsbruk och järnhantering som viktiga delar. Den ge
nerella bild jag vill framhäva är att gårdarna främst har anlagts i terrängav
snitt som varit lämpade för lantbruk.

I norr utbreder sig kuperade skogsmarker med stora myrar. Ett väl för
grenat vattensystem av bäckar knöt samman flöden från mossar och flera 
sjöar. Gårdarnas försörjning vilade här på en sammansatt ekonomi där järn
hantering dominerade, och lantbruk kompletterade. Närhet till malmfyn
digheter och skog avgjorde var i landskapet som en gård skulle etableras.

Inom flertalet av Kronolänets hemman finns lämningar efter järnhanter- 
ingsplatser av hantverksrelaterad karaktär i nära anslutning till råvarukäl
lor. Dessa bestod främst av myrmarker, men malmförekomster som bildats 
vid bäckflöden och på sjöbottnar har också varit av betydelse. Fynd av slagg 
i åkrar nära idag brukade gårdar med gamla anor visar på en historik från 
1500-talet. Jag tolkar detta som att järnframställning i blästugn och fortsatt 
bearbetning genom smide var lokaliserade till gårdsmiljöer, eller snarare att 
gårdar lokaliserats till terränglägen nära råvarukällor.

Inom det framväxande halländsk-skånska järnproduktionsområdet finns 
en kronologisk skiktning mellan hantverksrelaterad produktion och proto- 
industriell verksamhet. Återkolonisationen under 1400- och 1500-talet 
medförde att nya järnhanteringsplatser anlades parallellt med att tidigare 
lämnade produktionslokaler från äldre medeltid kom att återbrukas. Den 
hantverksrelaterade produktion som bedrevs till senare delen av 1600-talet, 
byggde på väl beprövad teknik. Det stora antalet järnhanteringsplatser av 
nämnda karaktär skapade förutsättningar för produktion av massiva voly
mer.

Lokaler av protoindustriell karaktär finns främst representerade inom 
Kronolänet. En tredjedel av hemmanen inom länet hyste nämnda former av 
anläggningar under 1500-talet och 1600-talet. Dessa produktionsplatser 
byggdes främst upp vid malmrika sjöar, alternativt invid bäckar vars energi
rika vattenflöden nyttjats. Avstånden mellan de energilokaliserade platserna 
och råvarukällorna var inte allt för stora. Min allmänna bedömning är att 
de tekniskt sett mer avancerade och resurskrävande lokalerna med en mer 
specialiserad arbetsorganisation, härrör från senare delen av 1400-talet och 
början av 1500-talet.

Under 1500- och framför allt 1600-talet formades ett finmaskigt vägnät 
inom det halländsk-skånska järnproduktionsområdet. Burmans karta från
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Hantverksrelaterade järnhanteringsplatser 
Troligt läge för gård
Protoindustriell järnhanteringsplats vid vattendrag 
Protoindustriell järnhanteringsplats i anslutning till sjö 
Huvudväg t

Figur 50. Vy över det protoindustriella landskapet med protoindustriella lokaler och in- 
tensitetsmarkeringar för järnhanteringsplatser av hantverkskaraktär.
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-*• Figur 51. Vy över det protoindustriella landskapet med antal brukare vid gård a r, inom 
ett område motsvarande Rya, Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar.
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1684 visar tydliga stråk längs Pinnans dalgång och mellan Kronolänet och 
sydligaste delen av Halland för samfärdsel mellan produktionsområde och 
kustbygder. Mindre vägar band samman gårdar och järnhanteringsplatser i 
de lokala bygderna (Knarrström 8c Larsson 2008, s. 44).

Vägnätet har ett ursprung i stigar och färdvägar som skapats i samband 
med skogsbygdernas kolonisation under äldre medeltid. Det finns däremot 
en stor skillnad i inbyggarnas nyttjande av vägarna under tidig modern tid. 
Kommunikationsstråken är en viktig del av bygdernas ekonomiska försörj
ning, då vägarna konkretiserade framväxten av en makroekonomisk struk
tur. Här finns en mentalitetsforandring knuten till omvärld och former för 
ekonomisk försörjning, som förändrat människors räckhåll och därmed 
även räckvidd (Jfr. Stenqvist Millde 2007, s. 114).

Gårdarnas åbor och gårdmän

I den kommande boken Skånsk skogsbygd under äldre historisk tid (manus) 
presenterar Sten Skansjö en bild av samhälle och ekonomisk försörjning. 
Helsingborg län Räkenskaper 1582-1583 utgör här en viktig källa. I mate
rialet finns gårdar med jordegna bönder och ”lejebönder” uppräknade, samt 
gårdmän hos dessa. En viktig fråga är vad begreppet gårdman står för.

I sitt arbete refererar Skansjö till skattetaxor omnämnda i ett kungligt 
brev från 1584 där en gårdman skall beskattas som en inhyses. Begreppet 
gårdman har emellertid inte använts över hela Danmark utan främst i de 
skånska landskapen. Författaren menar att gården och former för dess be
skattning måste sättas i centrum för diskussionen. En tolkning är att det 
funnits personer som varit medbrukare av en gård eller bönder som drivit 
separata gårdsbruk, vilka utgjort delar av en ”kameral gård”. En gård hade 
flera brukare men att endast en person registrerades som ”huvudman” på 
respektive kameral gård. Dessa åbor noterades i skattelängden för skattskyl
diga till extraskatt, medan övriga gårdmän - betalade skatt i nivå med en in
hyses (Skansjö manus).

Konsekvensen av denna tolkning är att gårdarna i den under medeltid 
koloniserade skogsbygden inte var uppbyggda kring ett hushåll utan flera. 
Åbor och gårdmän var alla brukare på en gård. Här finns dessutom ett svar 
på frågan om var arbetskraften fanns som drev produktionen vid järnhante- 
ringsplatserna. Hur själva gårdarna och dess byggnader var utformade är 
ännu oklart.

Hur var sammansättningen av åbor och gårdmän vid hemmanen? Även 
denna fråga kan delvis besvaras utifrån Sten Skans jos arbete med Extraskat- 
temantalsregister över Helsingborgs län 1584 (Skansjö 2008 manus). Ett par 
generella tendenser går att utläsa ur materialet. Antalet kronohemman med 
en åbo dominerar inom kungens län. Vid enstaka hemman finns två eller tre 
åbor noterade. Även egendomar som tillhör utsocknes adeln eller kyrkan
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Antal gårdar

■ Kronolänet
■ Frälse-ZKyrkojordar 
□ Skattegårdar

Antal brukare per gård

-*■ Figur 52. Sammanställning över antal brukare-åbor och gårdmän-per gård 1584 inom 
ett område motsvarande Rya, Örkelljunga och Skånes-Fagerhults socknar (Skansjö manus).

brukas oftast av enbart en ”lejebonde” per gård. Bland skattehemman med 
självägande bönder, finns gårdar med såväl en som två åbor. Flertalet av 
gårdmännen inom Kronolänet återfinns vid gårdar med enbart en åbo. I all
mänhet finns två till tre gårdmän per gård. Ett faktum som möjliggör arbets
intensiva som specialiserade moment inom skogsbruk och järnhantering. 
Även på gårdar med en ”lejebonde” på egendomar tillhörande utsocknes 
adeln eller kyrkan, samt på skattehemman, finns majoriteten av gårdmän. 
Här uppgår de i allmänhet till två eller tre stycken per gård. Men vid vissa 
gårdar som Harbäckshult, Lärka, Spång och Sönderössjö finns namnen på 
mellan fem och elva gårdmän noterade (Skansjö manus).

En annan generell aspekt är att skattehemmanen innefattade ett större 
antal åbor än kronohemmanen. Den bakgrund som jag vill teckna över den
na utveckling är att områden med skattehemman härrör från det tidigme
deltida kolonisationsskedet. Skattehemman bygger på en tradition med 
självägande bönder från den äldsta bebyggelsen, där lokal bebyggelsetradi
tion skapar förutsättningar för resursackumulation. Marker tas successivt i 
anspråk för jordbruk och boskapsskötsel. Röjningar som pågår under sekler
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med en systematisk uppbyggnad av åkerparceller för jordbruk skapar förut
sättningar för omfattande agrar produktion. Därtill finns även en potential 
i skogsbruk och järnhantering.

Skatter till danska kronan
Det finns en intressant reflektion att göra mellan bygderna i Norra Åsbo och 
Göinge härader. Mängden slaggvarp, konkreta spår av järnhanteringsplat- 
ser, är betydligt mer omfattande inom det förra häradet än det senare. Pro
duktionen var större inom Norra Åsbo. Samtidigt ger det skriftliga källma
terialet en bild av att beskattning i järn var betydligt mer omfattande i Gö- 
ingebygden.

I sin omfattande genomgång av skriftligt källmaterial med anknytning till 
Norra Åsbo härad och Helsingborg län, har Sten Skansjö noterat att uppgif
ter rörande järnhantering förekommer sparsamt. Författaren menar att det 
är först i Krabbes jordebok från cirka 1523 som det äldsta omnämnandet 
finns nedtecknat. Gårdarna Bosjöholm och Krångelbygget, båda inom Kro- 
nolänet, rantade vardera sex stycken järn. Sett i relation till all järnproduk
tion i hela Norra Åsbo härad är detta en märkligt begränsad mängd som 
danska kronan gjorde anspråk på. Än mer intressant är en jämförelse med 
Göinge härad. Enligt Krabbes jordebok skulle 258 stycken järn levereras 
från gårdar inom nämnda bygd (Jfr. Persson 2005, s. 161; Skansjö manus).

På ett drygt halvt sekel förändras emellertid bilden av kronans beskatt
ning inom Norra Åsbo härad. Enligt Helsingborg läns Jordebok från 
1583/1584 skall bönderna inom Kronolänet gemensamt leverera 108 styck
en järn. Fördelas denna gemensamma beskattning över alla kronogårdar 
innebär detta i genomsnitt tre stycken järn per gård. Skansjö noterar i sina 
studier av senare danska jordeböcker att ungefär samma mängd järn gemen
samt fortsättningsvis skall levereras (Skansjö 2008 manus).

Ökningen är sett i relativa tal mycket omfattande. Det är emellertid oklart 
vad nämnda järnstycken motsvarar i vikt, volym och värde. De kamerala 
uppgifterna nämner inte allt om järnhanteringens betydelse för Kronolänets 
arrendebönder. Enligt Räkenskaper för Helsingborg län 1579/1580 hade läns
förvaltningen för kronans behov inköpt 32 000 ”store Spijger” lagda i 11 tun
nor, från bönderna i Kronolänet. Dessa tunnor fyllda med spik skeppades 
över till Jylland där slottet Skanderborg byggdes om och till. Skansjö menar 
att värdet av denna produktion och leverans flera gånger om översteg de sam
lade avgifter som kronobönderna årligen erlade till kronan (Skansjö manus).

Vilka är orsakerna till skillnaden i järnskatt mellan Norra Åsbo och Gö
inge härader? En kontrast består i att bygderna längs Helge å och dess vat
tensystem härrör från järnålder och ställvis även bronsålder (Carlie 1994). 
Norra Åsbo härads vidsträckta skogsområden var som bekant en gles kolo
nisationsbygd som etablerades under äldsta medeltid. Jag menar att en äldre
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bebyggelse är djupare integrerad i en övergripande samhällsstruktur och har 
av tradition ett administrativt ramverk. Detta arv underlättar för kunga
maktens insyn och inflytande under medeltid.

En motsvarande insyn och inflytande tog längre tid att bygga upp i ett 
kolonisationsområde, även om delar av detta bestod av ett Kronolän. Hem
lighöll kronobönderna järnhanteringens omfattning för kungens adminis
tration? Eller var produktionen av järn begränsad i början av 1500-talet 
jämfört med senare delen av samma sekel? Här finns ett forskningsområde 
som är väl värt att analysera.

Här vill jag formulera en hypotes relaterad till Kronolänets gårdar men 
som även är relevant för skattehemmanen. Produktionen byggde på en ar
betsorganisation präglad av samverkan mellan gårdarnas åbor och fördel
ning av uppgifter bland vuxna och större barn. Insamling av malm och röst
ning av denna krävde omfattande arbete. Fällning av träd och kolning kräv
de än mer arbete. Byggande av mulltimmer- och vattenkraftsanläggningar 
vilade på omfattande investeringar, fysiskt arbete och specialkunskaper.

Omnämnandet att kungamakten genom länsförvaltningen beställde 
32 000 spik av Kronolänet, tolkar jag som ett uttryck för att åbor och gård
män betraktades som en samfälld grupp. Det var denna som skulle leverera, 
och för att detta skulle vara möjligt krävdes samverkan.

Jag menar att järnhanteringsplatser av traditionell karaktär med mindre 
blästugnar har en mer direkt relation till enskilda hemman. De större proto- 
industriella anläggningarna kräver en kontinuerlig närvaro vid drift. En 
möjlighet att klara produktionen vid den senare formen av järnhanterings- 
plats är genom en samfälld arbetsorganisation. I denna ordning finns ett in
citament till den form av organisation som utgör en av byggstenarna till 
protoindustriell form av järnhantering.

Järnhanteringsplatserna
Kring Store sjö

Ett lokalt produktionsområde utvecklades från senmedeltid och under 
1500-talet kring Store sjö. Vattenspegeln utgjorde en geografisk nod i en 
gränsbygd mellan landskapen Halland och Skåne inom Danmark, respekti
ve folklandet Finnveden i västra Småland inom den svenska maktsfären. 
Omfattande lämningar av slaggvarp vid flera platser i terrängen kring grän
snoden Store sjö visar på järnhantering som den lokala bygdens gemensam
ma nämnare.

Topografin nordväst om sjön är svagt skiftande och når drygt 10 m över 
vattenspegeln. Mot sydväst övergår denna successivt till våtmarker. Ter
rängen i sydöst utgörs av en tre km bred höjdrygg. En stor yta upptas av våt
marken Svenskemyr, som avvattnas genom mindre bäckar med en fallhöjd
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om drygt 20 m ner till Store sjö. Naturlandskapet innehåller resurser i form 
av myr- och sjömalm, samt bäckavsnitt med potential för bruk av vatten
kraft.

Öster om sjön fanns enligt kameralt material från 1600-talet kronohem- 
manet Örnalt med utbyggena Trottatorp och Tranetorp. Inom arealerna för 
de båda förstnämnda hemmanen finns järnhanteringsplatser av protoindu- 
striell karaktär. Gården vid Örnalt hade enligt Extraskattemantalsregister 
över Helsingborgs län 1584, en ”lejebonde” och en gårdman. Enligt Deci- 
mantboken 1651 innefattade hemmanet nämnda år tre brukare och var be
lägen nära en ”sockenväg”, vilken knöt samman såväl gårdar som järnhan
teringsplatser (Knarrström & Larsson 2008, s. 45, 52, 276; Skansjö ma
nus). Inom hemmanet finns ett svagt bågformat 20x8 m stort och närmre en 
m högt slaggvarp, beläget på en svag sluttning mot sjöstranden drygt 100 m 
bort. Råvaran har hämtats från sjön och från närbelägna våtmarker. Om
fattningen antyder järnhantering av protoindustriell karaktär. Avståndet 
mellan gård och produktionsplats var endast 400 m.

Trottatorp beläget vid samma färdväg som nämnts ovan hade år 1651 
enbart två brukare (Knarrström & Larsson 2008, s. 276). Detta kan tyckas 
vara paradoxalt med tanke på de idag fem kända platser med slaggvarp och 
slaggförekomster inom hemmanets tolkade areal. Ett massivt slagglager 
med en utbredning om 20x14 m invid en bäck antyder en lokal av protoin
dustriell karaktär med nyttjande av vattenkraft. Ytterligare 600 m upp
ströms finns en lokal, där det enligt muntliga uppgifter i bygden skall ha 
funnits ett slagglager med en utbredning om 60x20 m. Denna är belägen i 
en zon mellan kronohemmanet Trottatorp och skattehemmanet Trulsabyg- 
get med tre brukare år 1651 och senare fem brukare år 1663 (Knarrström 
& Larsson 2008, s. 275).

Utbygget, och senare kronohemmanet, Tranetorp hade en brukare och 
var beläget nära kanten till Svenskemyr. Inom hemmanets areal och med ett 
avstånd om drygt 100 m från gårdens troliga läge ligger lämningar efter en 
järnhanteringsplats. På ett krön finns rester av ett slaggvarp med en diame
ter om tolv m och ett par dm tjocklek. Enligt muntliga uppgifter från en 
markägare skall varpet ha varit format som en ”mindre kulle” men senare 
plöjts ut. Stora massor skall ha körts bort och slaggstycken har använts vid 
byggandet av gärdsgårdar (LMIS, Skånes-Lagerhults socken).

På den halländska sidan av Store sjö ligger gården Björnhult. I anslutning 
till en mindre våtmark i låglänt terräng omkring 200 m från sjöstranden 
finns lämningar efter produktion av protoindustriell karaktär bestående av 
tre slaggvarp åtta till 14 m stora och en m höga. Lörmodligen har såväl myr
som sjömalm brukats vid processen.

Nära gården Norra Össjö och drygt en km nordväst om Store sjö finns 
Gårdssjön, omgiven av våt- och sankmarker som ger konturerna av sjöns en 
gång verkliga omfång. På ett plant krön och övre delen av en brant sluttning
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-*■ Figur 53. Landskapets topografi och järnhanteringsplatser kring Store sjö och Cårdssjön.

Fagerhult

121



ner mot sjön finns slaggförekomster i flera ansamlingar inom ett långsträckt 
markavsnitt om närmre 400 m och en bredd av 35 m. John Nihlén omnäm
ner att slaggstycken finns vid sjöns östra strand, som härrör från två närbe
lägna smältplatser (Nihlén 1939, s. 125). I detta sammanhang antar jag att 
en serie med hantverksplatser med blästugnar funnits på rad längs höjdryg- 
gen. Sluttningen nedanför anläggningarna har säkerligen fyllts ut med slagg 
från en omfattande produktion, parallellt med att malm har hämtats från 
våtmarker och sjöbottnen.

Jag vill hävda att det kring Store sjö och Gårdssjön har funnits gårdar med 
möjlig härkomst från 1200-talet men framförallt senmedeltid, vilka etablerats 
i relation till råvarukällor. En lokal kunskap har traderats om naturlandska
pets resurser, kunskap om metallurgi samt arbetsprocesser vid järnhanterings- 
platser av olika typer. Sett ur ett överregionalt perspektiv har Store sjö från 
senmedeltid, men främst under 1500-talet, utgjort en orienteringspunkt för 
en gränsläggning mellan två centralmakters inflytande. Detta samtidigt som 
att bygdens befolkning orienterade sig mot sjön för att bruka dess resurser.

Skattehemmanen Smedhult och Sönderössjö har en historik som härrör 
från äldre medeltid (Anglert & Lagerås 2008, s. 44). Ursprungsläget för de 
båda gårdarna är i nära anslutning till bäckar, vars vatten sammanflödar för 
att senare nå fram till Store sjö. Vid Smedhult finns enligt Extraskatteman- 
talsregister över Helsingborgs län 1584 två gårdar med vardera en jordegen 
bonde. På den ena gården finns namnen på två gårdmän noterade - Niels 
Suendtsen och Suend Feding (Skansjö manus). Ar 1651 har den ena gården 
tre brukare antecknade och den andra gården fem stycken. Ett decennium 
senare finns där sju respektive nio brukare noterade (Knarrstöm & Larsson 
2008, s. 272f). Omkring 20 m från bäcken finns tre massiva och idag delvis 
utplöjda slaggvarp inom en areal om 45x35 m. En kvarnlämning med hus
grund och damm vall närmre 100 m nerströms, vittnar om tradition och 
kunskap av att nyttja vattenkraft. Aborna har sannolikt från senmedeltid 
drivit en tekniskt avancerad järnhantering i en protoindustriell miljö.

Utvecklingen vid Sönderössjö är mer sammansatt, då ett skattehemman 
övergår till att bli ett kronohemman kring 1660, för att enligt Jorddrevning- 
en 1671 återgå till ett skattehemman. Enligt samma källa blev Smedhult 
nämnda år ett kronohemman (Knarrström & Larsson 2008, s. 216). Enligt 
Extraskattemantalsregister över Helsingborgs län 1584 fanns vid Sönderös
sjö två gårdar med vardera en sjävägande bonde. På den ena gården finns 
därtill namnen på åtta gårdmän uppräknade (Skansjö manus). År 1651 
finns enbart fyra brukare noterade på vardera gården (Knarrström & Lars
son 2008, s. 274f). På båda sidor om bäckens flöde genom det troliga om
rådet för gårdarna finns rikliga slaggförekomster inom en yta på 45x35 m. 
Omkring 200 m uppströms finns lämningar efter en kvarn- och sågmölla i 
form av flera husgrunder och fördämningsvallar. Parallellen till utveckling
en vid Smedhult är uppenbar.
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Hemmanen Smedhult, Sönderössjö och även Yxenhult ingick i Itzhulte 
län från senare delen av 1400-talet. Detta har en bakgrund i att bygden 
kring Store sjö koloniserades från Halland genom Smedjeåns vattensystem. 
Skånes-Fagerhults församling med kyrka i danska rikets yttersta del bilda
des först i början av 1600-talet, efter att Itzhulte län upplösts. Ovan nämn
da hemman med gårdar och under 1600-talet nytillkomna utbyggen knöts 
därmed till den nybildade församlingen (Anglert 2008b, s. 120).

Längs sjösystem mellan Skåne och Småland

Den naturliga passagen längs Pinnans övre dalgång och dess fortsättning 
längs sjösystemen med vattenflöden mot ån Lagan öppnade för en regional 
färdväg för överhetens behov. Väster om nämnda stråk och i bygder med fle
ra kronohemman nära landskapet Halland fanns ett förgrenat nät av lokala 
färdvägar, såväl i nordöst-sydväst som mot nordväst. Dessa knöt samman 
hemmanens gårdar och passerade därtill anhopningar av järnhanterings- 
platser (Knarrström & Larsson 2008, s. 45, 52). Denna struktur ger en bild 
av åtskilda kommunikationsstråk för centralmakten och bygdernas befolk
ning. Stråken knyts dock samman vid Örkelljunga nära Hjälmsjön i söder, 
respektive Fagerhult nära gränszonen mot Finnveden och den svenska in
tressesfären.

Följer man den regionala färdvägen från den småländska horisonten, 
återfinns här ett flertal massiva lämningar efter råvaru- och energilokaliserad 
järnhantering i protoindustriella miljöer. Vid stränderna kring Hanna- 
badssjön finns tre j ärnhanteringsplatser med spår av storskalig produktion. 
Den mest omfattande lämningen är belägen på en udde som sticker ut i sjö
ns sydvästra del. Ett kolprov från det 17x12 m stora och drygt en m höga 
slaggvarpet har 14C-daterats med ett kalibrerat intervall motsvarande 1300-ta- 
let (Rubensson 2000, s. 272f; se tabell 1, s. 187 i denna publikation).

På en vandring längs Strömmabäcken mot Köphultasjö passerar man en 
produktionsplats vid vattendraget. Ett långsträckt slaggvarp har en utbred
ning om 17x8 m och en höjd av ett par dm. Uppgifter från äldre fältrekog
noscering inom ramen för Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, 
gör gällande att varpet har varit betydligt större. Längs ett biflöde till Ström
mabäcken finns ett mindre varp på en plats där en kvarn och en smedja skall 
ha varit belägna. Hantverksplatsen ger associationer till den undersökta lo
kalen vid Bredabäck, som presenteras i ett senare kapitel. Det karakteristis
ka för dessa platser är att ett mindre fall i en bäck har varit en naturlig en
ergitillgång som brukats för flera olika ändamål.

Vandrar man uppströms längs en annan bäck från Köphultasjön når 
man en järnframställningsplats belägen på sydvästra sluttningen av en 
höjdrygg. Inom ett område av 24x15 m finns fyra massiva slaggvarpar mel
lan sju och tio m stora. I anslutning till dessa finns en omkring 20 m lång
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Figur 54. Topografi och järnhanteringsplatser kring sjöarna längs färdvägen mellan
Skåne och Småland.
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Figur 55. Topografi och järnhanteringsplatser kring sjöarna längs färdvägen mellan

Skåne och Småland.
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fördämningsvall. Produktionsplatsen invid en våtmark och nära en malmrik 
sjö kan såväl vara råvaru- som energilokaliserad. Lokalen är belägen inom 
den tolkade arealen för hemmanet Yxenbult, drygt 900 m nordväst om går
dens troliga läge. Även om kronologin är okänd är det högst sannolikt att 
det finns en tradition från bygdens kolonisation under äldre medeltid.

Ett tydligt exempel på en järnhanteringsplats av massiv karaktär i en 
protoindustriell miljö ligger på stranden till Fedingesjön. Platsen benämns 
Malmängarna. Inom ett begränsat område motsvarande 2 400 m2, finns åtta 
slaggvarp och omfattande slagglager. Ett kolprov från det största varpet l4C- 
daterades med ett kalibrerat intervall som sammanföll med 1300-talet och 
början av 1400-talet. Tidsskedet för järnhanteringsplatsens etablering är 
dock okänd, liksom dess kronologiska ram. Dateringen kan dock antas re
presentera lokalens mer intensiva produktionsskede.

Det är möjligt att de tidigaste anläggningarna som brukades vid Mal
mängarna utgjordes av blästugnar med tradition från äldre medeltid. Pro
duktionsplatsens omfattning antyder en lång historik. En större och mer 
avancerad ugn har säkerligen byggts under senmedeltid då lokalen brukades 
mer intensivt. Invid ett slaggvarp finns en kvadratisk lämning 6x6 m, vilken 
tolkats som spår efter en ”mulltimmerugn” (Ödman 2001, s. 83). Den om
fattande järnhanteringsplatsen avspeglar en arbetsorganisation av komplex 
och specialiserad karaktär. De tekniska och metallurgiska kunskaperna i 
kombination med hög kompetens i själva handhavandet med att driva pro
cesserna, utgör en konkretisering av vad jag antar utgjorde en protoindu
striell miljö.

På ett höjdparti närmre 300 m mot väster finns ruiner av två byggnader 
cirka 15x15 m stora med stenmurar. Inom den ena byggnadslämningen 
finns ett massivt slaggvarp. Lokalen kan tolkas som rester av en avancerad 
anläggning av protoindustriell karaktär. De båda järnhanteringsplatserna 
återfinns i gränszonen av de tolkade arealerna för gårdarna Björnbolm och 
Fagerbult inom Kronolänet. Den förra gården hade enligt Extraskatteman- 
talsregister över Helsingborgs län 1584 en ”lejebonde” och två gårdmän. 
Vid Fagerhult finns två gårdar med vardera en brukare (Skansjö manus). 
Enligt Decimantboken 1651 finns tre brukare vid Björnholm och på de båda 
gårdarna vid Fagerhult vardera två brukare (Knarrström & Larsson 2008, 
s. 267f).

Stjärnebolmssjön utgör en av flera källor i det vittförgrenade vattensys
tem som successivt formar Pinnans flöde mot Rönne å och Skälderviken. I 
södra kanten av ett våtmarksområde vid sjön finns omfattande lämningar av 
en järnhanteringsplats med en utsträckning om närmre 500 m2. De påtagliga 
lämningarna består av två slaggvarpar sju till 15 m stora intill ett vattenflö
de. I söder utbreder sig ett 150 m2 stort markavsnitt med lager av kol och sot. 
Råvarutillgångar har säkerligen funnits i sjö som myrmark, men produktio
nens lokalisering har avgjorts av möjligheterna till att nyttja vattenkraft.
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Tidsskedet för lokalens etablering är okänd. Ett kolprov från ett slaggvarp 
har vid l4C-analys givit ett kalibrerat intervall till 1460-1640 (Ödman 2001, 
s. 100).

Strax söder om järnhanteringsplatsen finns en kvarngrund byggd av till
huggna och kallmurade stenar. På storskifteskartan från 1827 är platsen be
nämnd Sågmöllebacken. Även på SGU:s jordartskarta från 1894-1896 är 
lokalen markerad som kvarn. Omkring 40 m mot söder finns lämningar av 
dammvallar. Inom arealen för hemmanet Stjärneholm finns i anslutning till 
sjö och våtmark lämningar efter ytterligare två järnhanteringsplatsen Om
fattningen av dessa har inte varit möjliga att bestämma.

Etablerandet av massiva järnproduktionsplatser längs stråk av samman
bundna sjöar och vattendrag, visar att brukandet av landskapsrummet ifråga 
intensifierades under 1400- och 1500-talet. Riklig förekomst på sjömalmer 
och vattenkraft i kombination med produktionsplatsernas närhet till en re
gional färdväg gynnade denna utveckling inom Kronolänet.

Terrängen i Hishults socken väster om Svenskemyr och Store sjö kan be
skrivas som en mosaik av myrar, kärr, vattendrag och skogsmark i kuperad 
terräng. Landskapet inrymmer en mångfald av järnhanteringsplatser såväl 
av hantverkskaraktär som av protoindustriell form.

Längs Stensåns vattensystem

Vattendraget utgjorde en förbindelse mellan inlandets kuperade skogmarker 
och södra Elallands kustslätt. Flödet har sina källor i Gårdsjön, Vita sjö och 
Svarta sjö i det inre av Kronolänet. Via Vemmentorpa- och Sjöaltesjön ned
anför Hallandsås östligaste del når vattnet bygder i Våxtorps socken i söd
ra Halland och därefter gamla kulturbygder i ett öppet kustlandskap. En re
gional färdväg följde terrängen längs Stensåns vattenflöde.

Vid stranden till Gårdsjön inom kronohemmanet Krångelbygget finns 
lämningar efter två råvarulokaliserade järnhanteringsplatser av protoindu
striell karaktär. Den ena representeras av ett varp 12x8 m stort och en m 
högt och den andra lokalen av en förekomst utspridd på 40x30 m. Gården 
hade 1584 en ”lejebonde” och tre gårdmän. Samma antal brukare återfinns 
enligt Decimantboken 1651 vid hemmanet nämnda år (Skansjö manus; 
Knarrström & Larsson 2008, s. 289).

På ett smalt näs och i anslutning till en bäck mellan Vita och Svarta sjö 
inom kronohemmanet Porkenabult finns två utbredda slaggförekomster. 
Materialet återfinns vid en dammvall respektive invid en kvarngrund. Även 
om spåren är av lågmäld karaktär, representerar dessa sannolikt råvaru- som 
energilokaliserade produktionsplatser. Hemmanet hade enligt Extraskatte- 
mantalsregister över Helsingborgs län 1584 en ”lejebonde” och fyra åbor. 
År 1651 finns namnen på två brukare antecknade (Anglert 2008d, s. 238f; 
Skansjö manus; Knarrström & Larsson 2008, s. 270f). Enligt noteringar i
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Figur 56. Topografi, järnhanteringsplatser och gårdslägen kring Vemmentorpa sjön och 
längs Stensåns vattensystem.
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Figur 57. Topografi, järnhanteringsplatser och gårdslägen kring Stensåns källor samt

Svarta och Vita sjö.
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Jorddrevningen 1671 finns det ”en lijten maasungn som dhe smelta tackjärn 
uthi; werket trampas medh fötterne, och Mallmen hempta dhe i Stora siön” 
(Skansjö manus). Enligt samma källa finns där sex brukare på gården (Knarr- 
ström & Larsson 2008, s. 2701).

Gården Järnbläst tillhörde under medeltiden Herrevadskloster, men drogs 
in till kronan vid reformationen. Området för hemmanet med notering om 
en gårdman år 1584, omfattade bland annat en bäck som för vattenmassor 
från två mindre sjöar mot Vemmentorpasjön (Skansjö manus). Enligt Deci- 
mantboken 1651 finns det på gården fem brukare (Knarrström & Larsson 
2008, s. 289). Ett 20 m stort slaggvarp delat av en bäckfåra utgör en massiv 
lämning efter en energilokaliserad järnhanteringsplats av protoindustriell ka
raktär. Uppgifter hos John Nihlén omnämner; Två slagghögar vid båda sidor 
om ån, 6 m. i diam. och 2 m. höga. An kanaliserad för ett 20-tal år tillbaka. 
Under högarna synas vid åns båda sidor grundstockar från fördämningsan- 
ordningar. (Nihlén 1939, s. 132f).

Vid Jorddrevningen 1671 finns det inga uppgifter om pågående järnhan
tering vid Järnbläst. Gården är förpantad. Där bor enligt noteringar fem 
brukare ... ”på en Gårdh, är bygdt i Twenne Tompter” (Skansjö manus). 
Namnet på en av dessa brukare - Nills Agesson - återfinns tjugo år tidigare 
som Niels Aagesön i Decimantboken 1651 (Knarrström & Larsson 2008, s. 
289). Bar denna man på kunskap och skicklighet rörande järnhantering, 
som inte längre var möjlig att omsätta i handling?

Längs Stensåns flöde mot Sjöaltesjön passeras hemmanen Västra Tock- 
arp och Tockarp med flera hantverksrelaterade järnframställningsplatser. 
Invid vattendraget finns även energilokaliserade lokaler av protoindustriell 
karaktär, vilket massiva slaggvarp vittnar om.

Längs Stensåns flöde bortom Sjöaltesjön, vidare parallellt med Halland
sås nedre sluttning och genom södra delen av gamla Itzhulte län, finns flera 
järnhanteringsplatser som kan relateras till bruk av vattenkraft. Under sitt 
arbete i södra Halland på 1930-talet beskrev John Nihlén två omfattande 
järnhanteringsplatser belägna vid Jonstorp och Kungsbygget nedströms 
Stensån och väster om Sjöaltesjön. Vid Jonstorp i Våxtorps socken finns två 
större slaggvarp på ömse sidor om vattendraget. Varpet söder om bäcken 
har en diameter om 20 m och en höjd mot två m. Varpet norr om bäckfåran 
är 15x8 m stort och lika högt som förgående. Själva slaggen beskrivs som 
mörkt grå-svart och trögfluten. Vid inventeringstillfället 1985 tolkades lo
kalen som en smedja, eventuellt för hammarsmide. En orsak till detta är att 
det omkring fem m norr om varpen i bäckfåran finns en kvadratisk sten
grund, som knyter an till slagglämningarna.

Platsen vid Jonstorp har tidigare noterats av Victor Ewald som nr 21 i 
skriften Pornlämningar i Höks härad (1929). Nihlén beskriver lokalen uti
från de båda slagghögarna, och nämner även att en del av slaggen hade tagits
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till krossning för att därefter användas som gödningsmedel. Detta illustrerar 
väl hur lämningar vid järnhanteringsplatser på olika sätt kan ha påverkats 
och skadats. Författaren tillägger att det tio m från slaggvarpen finns rikligt 
med myrmalm i jorden. En annan uppgift är att två ämnesjärn skall ha på
träffats söder om lokalen vid en plats benämnd Bolsmedshålan (Nihlén 
1939, s. 31, 129).

Vid Kungsbygget är ytterligare en numera klassisk lokal med lämningar 
efter en omfattande produktion. Drygt 15 m söder om Stensån finns ett 
kraftigt övertorvat slaggvarp som är 18 m i diameter och drygt två m högt. 
Norr om detta och på åns norra strand finns ett ovalt format varp som är 
12x8 m stort och drygt en m högt. I äldre beskrivningar är den först nämn
da lämningen 20 m i diameter och tre m hög, medan den andra uppges en
bart vara omkring fem m i diameter (Nihlén 1939, s. 128f).

Längs Smedjeåns övre lopp i Hishults socken återfinns två järnhanter
ingsplatser med större slaggvarp. Vid Trånget finns ett ovalt dylikt som är 
26x12 m stort. Dess yta är högst ojämn och når en höjd om närmre en m. 
Slaggmaterial har grävts bort från varpets norra del. Ett par meter mot 
nordväst, på andra sidan om och intill vattendraget finns ytterligare en 
slagghög, omkring sju m i diameter och ett par dm hög. Mot bäcken finns 
en stenlagd kant som antyder konturer av byggnadslämningar och för- 
stärkningsarbeten. Att lokalen varit omfattande antyds därtill genom en 
riklig slaggförekomst drygt 10 m från varpen. Ett kolprov från lokalen har 
vid 14C-analys givit ett kalibrerat intervall motsvarande 1500-talet (Eng
lund 1995, s. 90).

Väster om Oxhultasjön i Hishults socken finns en rest av ett avlångt 
slaggvarp vid Oxhult, som är 14 m långt, fyra m brett och med en höjd av 
en halv meter. I en beskrivning från 1967 års inventering var lämningen be
tydligt större, 25x5 m. Lokalen som är belägen i anslutning till Smedjeån ger 
dock en bild av en omfattande protoindustriell verksamhet. Ett kolprov har 
14C-daterats och ett kalibrerat intervall omfattar åren 1445-1530 (Englund 
1995, s. 90).

Miljöer med lämningar efter järnhanteringsplatser längs Stensån och 
Smedjeån av såväl hantverks- som protoindustriell karaktär, illustrerar tyd
ligt områdets betydelse för medeltida dansk järnproduktion. Samtidigt har 
passager längs vattendragen utgjort stråk för färdvägar mellan kustbygd 
och det kuperade inlandet. Därtill har det funnits en naturlig inramning för 
eventuella gårdsbebyggelser längs vattensystemet av bäckar och mindre sjö
ar. Rika myrmalmsförekomster och ett flertal avsnitt med mindre fallhöjder 
längs bäckar, har skapat goda naturliga förutsättningar för skapande av 
protoindustriella miljöer. Incitamentet till detta var smeders kunskap och 
hantverkskompetens, samt aktörer som hade resurser att bygga upp omfat
tande produktionsplatser.

131



Den gamla bygden kring Hjälmsjön

Pinnans dalgång utgjorde en viktig passage för kolonisation av ett tidigare 
slutet kuperat skogs- och våtmarkslandskap med bäckar och sjöar. I det ka
merala materialet från 1500- och 1600-talet beskrivs bygderna kring Hjälm- 
sjön i huvudsak som skattehemman och vid Lärkasjön som frälse. Gårdar
na och dess utbyggen brukades av två till åtta åbor samt flera gårdmän 
(Anglert 2008b, s. 65ff, 114ff; Knarrström & Larsson 2008, s. 218f, se bi
laga 2, s. 291ff, se bilaga 12). Den ekonomiska försörjningen var diversifie- 
rad. Detta illustreras av flera hantverksrelaterade järnframställningsplatser. 
En i förgående kapitel omnämnd äldre undersökning vid Östra Ringarp vi
sar att järnhantering bedrevs vid en väl strukturerad järnhanteringsplats i 
nära anslutning till en gård på 1200-talet (Wedberg 1981; Anglert & Lager
ås 2008, s. 74). Även i dessa bygder har produktionen återupptagits under 
senmedeltid. Jag håller det för troligt att det från slutet av 1400-talet, och 
med all säkerhet under 1500-talet, brukades omkring åtta tekniskt avance
rade anläggningar av protoindustriell karaktär.

Längs Pinnan återfinns indikationer på energilokaliserade järnhanter- 
ingsplatser knutna till dammanläggningar. Inom kronohemmanet Asljunga 
finns en slaggförekomst som är 20x10 m stort intill vattenflödet. Enligt John 
Nihlén skall där ha funnits ett större slaggvarp vars massor nyttjats vid byg
ge av en damm nedströms mot Asljungasjön (Nihlén 1939, s. 132).

Nedströms Pinnan på skattehemmanet Västra Spångs marker finns en 
stor slaggförekomst om 40x3 m vid en bäckkant och i anslutning till en 
dammvall. Vid en tidigare inventering har en slaggförekomst inom ett 
200x30 m stort område noterats, vilket antyder spår efter en omfattande 
verksamhet. Skattehemmanet Västra Spång hade sex åbor.

Pinnans flöde ut i Eljälmsjön formar ett bredare näs på vilket omfattan
de järnhantering ägt rum. Markavsnittet är i huvudsak beläget inom hem
manet Östra Spångs inägor. En undersökning sensommaren 2002 friläde 
lämningar efter en mulltimmerblästugn och ett omfattande slagglager. An
läggningen hade varit i drift under 1500-talet och fram till mitten av 1600-ta- 
let (Forenius m.fl. 2005b). En närmre presentation av platsen följer nedan.

En lokal bygd som jag vill fästa uppmärksamhet på är Harbäckshult 
drygt fyra km nordväst om Eljälmsjön. Elär finns under 1580-talet sju går
dar tillhörande utsocknes adeln med namn noterade på fem åbor och sex 
gårdmän. Under 1600-talets första hälft tillkommer flera utbyggen och an
talet brukare i bygden växer. Namn på frälset som nämns i Decimantboken 
1651 är N. Krabbe och Eilert Hög (Anglert 2008b, s. 108; Knarrström & 
Larsson 2008, s. 217, se Bilaga 2, s. 283 ff; Skansjö manus). I anslutning till 
en bäck, vars flöde för vattnet vidare mot Rössjön i väster, finns flera platser 
med slaggförekomster och slaggvarp. Jag ser en potential för fortsatt forsk
ning kring denna lokala bygd, som kan ge kunskap om en väl sammansatt 
bas för ekonomisk försörjning.
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Vittsjö - i närhet av en borg

I sitt arbete inom projektet Norra Skånes medeltid har Anders Ödman 
(2000, 2001) uppmärksammat lämningar efter en borg och ett flertal järn- 
hanteringsplatser kring Vittsjö, i västra delen av Göinge härad. Två produk
tionslokaler är intressanta att uppmärksamma på grund av såväl likheter 
som skillnader. Vid Östra Ubbalt finns tre slaggvarpar och en kolbotten 
inom ett område av 1 200 m2 invid sjön. Lämningarna är omfångsrika och 
antyder att en massiv produktion har pågått. Ödman menar att ett relativt 
plant utrymme mellan slaggvarpen är stort nog för att ha inrymt en på mark
ytan uppbyggd ”mulltimmerugn”. Ett kolprov från ett av slaggvarpen 14C- 
daterades och gav ett kalibrerat intervall motsvarande från mitten av 
1400-talet och 1500-talet (Ödman 2001, s. 61ff) (se tabell 1, s. 187).

Alla sjöbundna järnhanteringsplatser behöver dock inte ha haft en allt för 
omfattande produktion. Lokalens utbredning vid Västra Ubbalt var enbart 
250 m2. Inom detta fanns ett större slaggvarp invid sjöstranden och ett kol
lager. Mellan dessa anläggningar dokumenterades en blästugn, byggd av lera 
och sten (Ödman 2001, s. 58f). Traditionell teknik har tillämpats vid järn- 
hanteringsplatsen. Ett kolprov från Västra Ubbalt 14C-daterades med ett ka
librerat intervall som i huvudsak motsvarar 1500-talet (se tabell 1, s. 187). 
Verksamheterna vid såväl östra som västra Ubbalt drevs parallellt under 
1400- och 1500-talet. En intressant iakttagelse är att olika tekniska lösning
ar med avseende på ugnstyp och därmed arbetsorganisation tillämpades.

Byggandet av Vittsjö borg under 1300-talet och massiva lager av slagg 
vid sjöstränder och längs Dragsån, som leder vatten österut från Vittsjö mot 
Oresjö, visar att den lokala bygden tillmättes stor betydelse. I detta geogra
fiska rum mellan Norra Åsbo och Göinge härader fanns en sjö rik på malm, 
där ett färdstråk från väster passerade mot de gamla bygderna längs Helge 
ås vattensystem i öster.

Produktion av järn vid Östra Spång

Bebyggelsen vid Hjälmsjöns norra och östra strandområden har ett ur
sprung i äldre medeltid. När gårdarna vid Östra respektive Västra Spång 
etablerades är dock inte känt. Den protoindustriella järnhanteringsplatsen 
anlades i början av 1500-talet på ett topografiskt sett flackt till svagt böl
jande markavsnitt format som en halvö mellan Pinnans flöde i norr och 
Hjälmsjön i söder. Platsen för gården vid Östra Spång var troligen belägen 
längs Lärkesholmsån och nära dess utflöde i Hjälmsjöns östra del. Västra 
Spång var lokaliserad på en svag sydsluttning ett stycke nordväst om 
Pinnan. I Extra mantalsregister över Helsingborgs län från 1584 omnämns 
Spång, sannolikt Östra Spång, som ett hemman inom Kronolänet med den 
jordegna bonden Peder Schredder med de båda gårdmännen Peder Oelsen
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Figur 58. Kartvy över landskapet kring den protoindustriella järnhanteringsplatsen vid 
Östra Spång.

Hjälmsjön

Färdväg j .-------
Bandparcelerad åker 
Protoindustriell järnhanteringsplats 
Troligt gårdsläge
Våtmark __/ 0 100 meter
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och Bonde Törkildsen. I samma mantalsregister finns ytterligare ett hem
man med namnet Spång, troligen Västra Spång beläget utanför Kronolä-
net. Gården beboddes av den jordegne Svend.....och de fem gårdmännen
Kjeld i Spång, Niels Jepsen, Siridt Thuris, Boild Eskilds och Oluf Baptisten 
(Skansjö manus).

De båda gårdarna bebos 1584 av ovan namngivna åbor med gårdmän. 
Dessa kan mycket väl vara de personer som arbetade med järnframställning 
och smide vid den protoindustriella järnhanteringsplatsen vid Östra Spång. 
Skillnaden mellan hemmanen är att den ena gården ligger inom Kronolänet 
och det andra är ett skattehemman. Skogsbygderna var aldrig statiska utan 
stadda i ständig förändring. I Decimantboken 1651 omnämns båda gårdar
na vid Spång som skattehemman. Tio år senare i Jordrannsakningsboken 
1660 och 1662, samt Jordeboken 1664 nedtecknade av den svenska admi
nistrationen är båda skattehemmanen förpantade (Knarrström & Larsson 
2008, s. 218f, se Bilaga 2; Skansjö manus).

På skifteskartan från 1830 över Östra Spångs by finns formationer efter 
bandparcellerade åkrar inritade norr om sjöstranden vid Hjälmsjön, men 
söder om markavsnittet där den numera undersökta järnhanteringsplatsen 
var belägen. På detta avsnitt är åker- och hagmark inritad (Connelid 2003, 
s. 21; Anglert 2008d, s. 235). Valet av plats för att anlägga den stora mull- 
timmerblästugnen kan bygga på en tradition av äldre järnhanteringsplatsen 
Fragmentariska spår av sönderplöjda blästugnar och stora mängder slagg 
utspridd över en större areal av åkermark antyder detta.

Spår av smeders arbete

De ovedersägligt tydligaste spåren härrör från en protoindustriell järnhan- 
teringsplats brukad under 1500-talet och första halvan av 1600-talet. Vid 
en arkeologisk utgrävning sommaren 2002 frilädes en nästan kvadratisk 
stenansamling som utgjorde raserade massor efter en mulltimmerblästugn. 
Norr om denna utbredde sig ett tjockt massivt lager av reduktionsslagg, 
restprodukten från järnframställning. Kontrasten är stor gentemot den i för
gående kapitel diskuterade hantverksrelaterade järnhanteringsplatsen från 
1200- och 1300-talet vid Bredabäck.

En terrasskant med en svag sluttning mot väster utgjorde ett bra mikro- 
topografiskt läge för att bygga den stora blästugnen. Genom att gräva ut en 
plan yta förberedde man grunden för anläggningen som bestod av ett sten- 
fundament om 2,5x2,5 m. Detta vilade på ett decimetertjockt kolstybbslager 
med inslag av glödskal som utgjorde en bra isolering mot marken. Detta la
ger kan härröra från en smedja som tidigare stått på platsen. Ugnen har san
nolikt varit omsluten av en timmerkonstruktion som vilat på i två skift lag
da stenrader cirka 3,5 m långa, vilka var bevarade i öster och söder (Foreni- 
us m.fl. 2005b, s. 12f, 51f).

135



Figur 59. Kartvy över järn ha nteringsplatsen vid Östra Spång.

Då anläggningen var raserad är det svårt att få en klar bild av ugnens ur
sprungliga höjd. Utifrån tecknade illustrationer och beskrivningar av massi
va blästugnar gjorda Lars Schultze från Bergskollegium under 1700-talets 
första hälft, kan man idag på goda grunder anta att denna anläggningstyp 
nådde en höjd av drygt två m (Englund 2002, s. 108; Forenius m.fl. 2005b, 
s. 52).

Slaggvarpets utbredning mot norr ger en bild av att slaggen i huvudsak 
togs ut ur ugnen genom en öppning på anläggningens norra sida. Analyser 
av slagg från varpet visar att materialet huvudsakligen fått stelna inne i ug
nens bottendel varpå materialet rakats ut (Forenius m.fl. 2005b, s. 21).

Blästugnar och slagg har av tradition uppmärksammats mest vid dis
kussioner om järnframställning och smide. Fokus har i dessa fall riktats 
mot metallurgiska processer och anläggningars tekniska egenskaper. Bear
betade fakta och kunskaper från nämnda sfärer är emellertid viktiga och en 
absolut förutsättning för att få en bild av själva arbetsprocessen järnhanter
ing. En process som formats utifrån skogsbygdens bönders arbetsfördel
ning av sysslor och specialisering kring viktiga moment inom jordbruk, 
skogsbruk och järnproduktion (se s. 28 Figur 8, s. 34 Figur 9, i denna pu
blikation).

Råvaruinsamling av malm och kol
Hjälmsjön och Lärkasjön med kringliggande markområden lämpliga för 
jordbruk utgjorde ett topografiskt rum som koloniserades under äldsta
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medeltid. En under senmedeltid väletablerad bygd och rika fyndigheter av 
malm som bildats på Hjälmsjöns botten var den bas på vilken järnhanter- 
ingsplatsen vid Östra Spång byggdes upp. Närhet till en äldre färdväg längs 
Pinnans dalgång som formats till en väg var också av betydelse. Det var en 
passage mot jordbruksbygder och tätorter vid kusten för hantverk och ut
skeppning.

Arbetet med att raka upp malm från sjöbottnen på två till fem m djup 
gjordes med hjälp av långa störar. Under sommartid arbetade man från en 
flotte och under vintern genom upphuggna hål i isen. Även om Hjälmsjöns 
malmlager var omfattande, så var detta en ändlig resurs. Frågan är om na
turens krafter skapade malm i samma takt som den hämtades upp för pro
duktion. I Jorddrevningsprotokoll från 1671 finns omnämnanden kring 
hemmanen Fedingshult och Porkenahult i Fagerhults socken, samt Järnbläst 
och Västra Ringarp i Örkelljunga socken att malm hämtas ur Store sjö på 
gränsen till Småland (Skansjö manus). Det finns även möjligheter att malm 
från andra sjöar än Hjälmsjön och från närbelägna våtmarker kan ha frak
tats till anläggningen vid Östra Spång under 1600-talet. Hopsamling av 
malm och transport av denna krävde stora arbetsinsatser, som i sin tur mås
te avpassas gentemot andra sysslor. Skulle malm därtill med hjälp av slädar 
och kärror transporteras från andra råvarukällor på mer än en mils avstånd, 
byggde detta på ett regionalt kontaktnät och regionalt varuutbyte. Detta ex
emplifierar en utveckling av människors räckhåll från äldsta medeltid till 
1600-talets början (Jfr. Stenqvist Millde 2007, s. 114).

Röstning av malm genomfördes generellt i anslutning till järnhanterings- 
platsen där momentet kunde samordnas med andra delar av arbetsproces
sen. Vid den arkeologiska undersökningen av Östra Spång sensommaren 
2002 påträffades inga lämningar efter rostningslavar eller malmupplag. 
Men fälten kring den raserade ugnen är vida och kan dölja mycket inneslu
tet i jordlagren. En lämning dold under myllan som lyckosamt frilädes av 
under utgrävningen bestod av en kolbotten. Ett decimetertjockt kollager, 
rester som markerar en plats för en resmila där vedträ staplades och lång
samt förbrändes till kol. En anläggning som brukades under 1500-talet och 
början av 1600-talet (Forenius m.fl. 2005b, s. 21, 43, 49, 53).

Vedartsprover från kollagret visar att detta i huvudsak bestod av lövträd 
med klar dominans av björk. Exkluderingen av ved från barrträd var enty
dig. Prover av förkolnat trä hämtat från blästugnarna vid Östra Spång visar 
på en likartad sammansättning av vedarter. I den hävdade jordbruksbygden 
kring Hjälmsjön har lövträd som björk, bok och ek varit mest förekomman
de, med björk som dominerande art. Tall har sannolikt växt i anslutning till 
våtmarksområden. Lövträdet björk har därmed utgjort det mest lättillgäng
liga virket för kolning I närområdet och har dessutom fungerat väl som 
bränsle vid järnhanteringens olika arbetsmoment (Forenius m.fl. 2005b, s. 
20f, 55f).
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malm och kol

Ó

Blästugnar
o

"*■ Figur 60. Tolkning av arbetsprocessens rumsliga organisation vid den protoindustriella 
järnhanteringsplatsen vid Östra Spång. Efter att malm provblåsts i mindre blästugnar, 
laddades den stora mulltimmerblästugnen. De små blästugnarna av traditionell kon
struktion användes för att testa malmens kvalitet. Sannolikt två blästrar var placerade i 
mulltimmerblästungnens västra sida. Efter avslutad blåsning rakades slaggen ur anlägg
ningens norra sida genom en öppning. Glödskal väster om ugnsanläggningen antyderom 
var ett sekundärsmide kan ha pågått.

Järnproduktion

Avståndet mellan mulltimmerblästugn och kolmilan var cirka 40 m. En 
praktisk distans sett ur ett produktionsperspektiv. På ett flackt markparti 
mellan nämnda anläggningar fanns ett par lämningar av blästugnar av tra
ditionell typ. Resultat av en 14C-analys av en bit förkolnad björk visar att 
ugnen brukats inom en tidsperiod från början av 1500-talet till mitten av 
1600-talet, parallellt med den stora ugnen strax intill (Forenius m.fl. 2005b, 
s. llf, 21). Varför har då dessa båda ugnstyper brukats parallellt?

Utifrån keramiska analyser och slagg kan en rimlig modell formuleras. 
Analyser av material från fragment av ugnsväggar från respektive anläggning 
visar att samma lera använts för båda dessa. Analyser av slagg från de båda 
ugnarna visar att restprodukterna är av samma huvudtyper. Samma malmtyp 
har använts i processen och de båda olika ugnstyperna har skapat liknande 
processförhållanden. Slaggen har i huvudsak separerats från järnet och stelnat
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Figur 61-Tolkning och illustration av mulltimmerblästugn vid Östra Spång betraktad 
från sydväst. Den undre bilden illustrerar i genomskärning hur anläggningen kan ha varit 
uppbyggd. Jfr. illustrationer av Lars Schultze och Jonas Billow från 1700-talet (Englund 
2002, s. 107f, 126f.) Teckning Staffan Hyll.

under liknande förhållanden (Forenius m.fl. 2005b, s. 54). Den rimliga för
klaringen är att de mindre blästugnarna använts som försöksugnar där sme
der provat malmers egenskaper. Det var av stor betydelse för specialisterna att 
känna till alla faktorer inför en blåsning i den stora mulltimmerblästugnen. 
Processen i denna var sannolikt svårare att hålla homogen under en längre tid, 
enbart med hjälp av muskeldrivna blästrar. En lyckosam metallurgisk process 
i en massiv ugn kräver en väl fungerande arbetsorganisation. En misslyckad 
blåsning medför mycket merarbete (Forenius m.fl. 2005b, s. 55).
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En samverkan av åbor och gårdmän vid en eller flera gårdar kring Hjälm
sjön genererade arbetskraft nog för insamling av malm och kol. Jag gör det
ta antagande utifrån insikten om den stora arbetsinsats som krävs för att 
förbereda själva blåsningen i en eller möjligen flera mulltimmerblästugnar i 
bygden. Bland de i Extra mantalsregister över Helsingborgs län från 1584 
namngivna nio personerna bör specialisterna finnas. Vi kan kalla dem bläst- 
bönder eller smeder, men de var nyckelpersoner i arbetsorganisationen vars 
vedermödor fokuserades mot transformation av materia i en ljusorange till 
vitglödgande hetta.

Efter en försöksblåsning i den traditionella blästugnen, sattes den stora 
anläggningen skiktvis med kol och malm. En tanke med att bereda plats för 
mulltimmerblästugnen genom att gräva in denna i en terrass är att vinna 
höjd. Anläggningen vid Östra Spång laddades ovanifrån genom en spång 
från öster, på vilken rostad, bokad malm och förkolnad björkved fördes 
fram. Schaktet till en blästugn av traditionell typ kunde har en bottendiame
ter på 0,5 till 0,8 m och en höjd av en m. Motsvarande utrymme i mulltim
merblästugnen är betydligt större, och kräver betydligt mer malm. Något 
som är själva idén bakom konstruktionen då en strävan finns att öka pro
duktionen.

Hettan på drygt 1 300°C genererades med hjälp av två blästrar placerade 
på ugnens västra sida. Dessa drevs genom muskelkraft - ett arbete som kräv
de uthållighet genom att trampa på en sinnrik mekanisk konstruktion. Blås- 
ning av en blästugn av traditionell typ innebar ett precionsarbete innan en 
järnlupp kunde bärgas ochå slaggen rakas ur. Processen i en mulltimmerblä- 
stugn med betydligt större volym malm att omvandla innebar säkerligen en 
betydligt mer intensiv uppmärksamhet och arbetsinsats.

Slagg
I blästugn av traditionell typ plockas järnluppar ur anläggningen ovanifrån 
genom schaktet med hjälp av en lång tång. Slaggen rakas ur ugnen genom 
en öppning i anläggningens schaktvägg. I blästugnar där slaggen var kraftigt 
upphettad och i trögflytande till flytande form, tappades restprodukten rin
nande ur anläggningen. Att plocka en järnlupp ur en mulltimmerblästugn 
var en mer komplicerad arbetsuppgift. Hettan var intensiv, ugnens schakt 
benämnt ställe och svalg var djupare, samt luppen större, tyngre och otymp
ligare.

Mulltimmerblästugnen vid Östra Spång laddades från öster och ovani
från, luft pumpades in från väster för att skapa hetta, och slaggen rakades 
ur anläggningen genom en öppning mot norr. Inför den arkeologiska under
sökningen syntes inga slaggvarpar över markytan, f 500-talets och 1600-talets 
restprodukter låg inneslutna i jord, men jag håller det för troligt att större 
varp funnits på platsen.
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ArkeometaIkirgiska analyser vid Geoarkeologiskt laboratorium vid RAÄ 
UV Uppsala visar att merparten av slaggen bestod av två huvudtyper, trög- 
flutna och flutna. De förra i form av klumpar med ojämnt ytskikt har inled
ningsvis stelnat hastigt mot en svalare yta, men därefter sjönk temperaturen i 
ett betydligt långsammare förlopp. Denna process ägde rum innanför ugnens 
väggar. De flutna slaggbitarna har inledningsvis hastigt stelnat i ytskiktet och 
varpå en jämn slät yta bildats. Temperaturen har därefter fortsatt att hastigt 
sjunka i bitarnas inre massa. Detta tyder på att materialet stelnat i närheten 
av ugnens öppning eller utanför denna (Forenius m.fl. 2005b, s. 21ff).

Vad berättar resultaten av analyserna? Benämningen trögfluten och flu
ten syftar på hur kraftigt slaggen varit upphettad vid reduktionsprocessen, 
samt i vilket sammanhang och hur snabbt materien svalnat. Här finns un
derlag för diskussioner om temperaturskillnader förekommit i ugnen, vilket 
resulterat i att trögt flytande slagg i klumpar sjunkit ner mot bottnen paral
lellt med att lättfluten slagg bildats genom att materien i rännilar samman
smält till mindre stycken. En annan processteknisk fråga är i vilken grad de 
båda slaggtyperna svalnade i ugnen eller efter att massorna rakats ur ugnen. 
I slagglagren norr om ugnen fanns inga spår efter runnen slagg i form av 
tappslagg, som skulle antyda om en teknik där restprodukten i flytande 
form skulle tömmas ur anläggningen (Forenius m.fl. 2005b, s. 5, 21).

Ovan nämnda är även ett uttryck för en arbetsorganisation relaterad till 
smeders kunskap och skicklighet att driva järnproduktion. Man har valt en 
konstruktion som innebar att slagg skulle rakas ur ugnen medan den ännu 
var het. En restprodukt som var avkyld och stelnad skulle vara svårare att 
få bort och riskera blockera anläggningen för fortsatt användande.

Hur effektivt lyckades smederna driva den metallurgiska processen? Det
ta kan utläsas ur andelen viktsprocent järnoxid (Fe,0,) i slagg. En totalke- 
misk analys på materialet från Östra Spång påvisade en halt på i huvudsak 
mellan 60 och 77 viktsprocent järnoxid. Detta skall jämföras med resultat 
av motsvarande analys på slagg från Breda bäck där järnoxidhalten låg på 
mellan 50 och 62 viktsprocent (Forenius m.fl. 2005a, s. 70; 2005b, s. 41f). 
Sett ur detta analytiska perspektiv kan smederna tyckas vara skickligare un
der äldre medeltid än de blästbönder och smeder som drev mulltimmerblä- 
stugnan under tidig modern tid. En annan aspekt att uppmärksamma är 
nämnda smeders skicklighet att reglera processen i en betydligt större ugn. 
Därtill att under en längre tid driva reduktionsprocessen till fulländning 
med en stor järnlupp som produkt för fortsatt bearbetning.

Här finns emellertid ett fortsatt analysarbete att göra. Det finns få total
kemiska analyser genomförda på slagg från mulltimmerblästugnar. Av den
na anledning är det svårt att idag få en bild av i vilken omfattning som ef
fektiviteten kan ha skiftat mellan olika ugnar med avseende på smeders för
måga att driva reduktionsprocessen. Till andra variabler hör naturligtvis 
malmkvalitet och eventuellt bruk av vattenkraft.

141



Smide

Primärsmide skall betraktas som en direkt fortsättning på arbetsmomentet 
med järnframställning i blästugn. Då luppen bearbetas på ett städ faller 
sprutslagg ur materialet och bildar sfäriska millimeterstora kulslagger som 
faller till marken. Då fällstenar ersatts av trästabbar som sällan lämnar spår 
efter sig, ger koncentrationer av kulslagg möjligheter att lokalisera var på en 
järnhanteringsplats som arbetet ägt rum. Här finns dock en källkritisk faktor 
då sfäriskt formad slagg även kan bildas i samband med reduktionsprocess 
i blästugn (Forenius m.fl. 2005b, s. 30, 46).

Arbetet med sekundärsmide tar vid då ämnesjärn skall formas till exem
pelvis spik och redskap. Då hammaren slås mot det upphettade järnet loss
nar dess yttersta skikt och faller till marken. Glödskal är magnetiska och har 
en svagt glänsande lyster. I likhet med kulslagg kan glödskal markera place
ringen av en smedja med städ inom en järnhanteringsplats. En sammanväg- 
ning av förekomster på glödskal och kulslagg visar på ett begränsat område 
om 3x3 m på den flacka marken väster om mulltimmerblästugnen och dess 
båda blästrar (Forenius 2005b, s. 29f, 46f, 51).

Ovan nämnda fyndkontexter relaterar dock enbart till de markavsnitt 
som frilädes vid den arkeologiska utgrävningen. Jag antar att den avancera
de järnhanteringsplatsen av protoindustriell karaktär vid Östra Spång var i 
besittning av en arbetsorganisation med smeder som drev samtliga metallu- 
riska processled. Järnluppar rensades på kvarvarande slagg och formades 
till kloder och därefter till ämnesjärn följt av vidare förädling. Jag håller det 
för troligt att lämningar efter en smedja finns inbäddade i jordlagren inte 
långt från platsen för den undersökta mulltimmerblästugnen.

Järn och koppar

Vad tillverkade smederna vid Östra Spång under 1500-talet och första halvan 
av 1600-talet? Arkeometallurgiska analyser av järnföremål och slagg visar på 
tillverkning av bruksföremål och redskap. Tolkningen är att smederna produ
cerade ett stort utbud av föremål för olika ändamål och med varierande krav 
på materialegenskaper. Bland fynden finns även indikationer på att smeder 
bedrev arbete med kopparhantering (Forenius m.fl. 2005b, s. 47f, 58).

I slagglagren kring den massiva blästugnen finns inslag av slagg som 
innehåller metalliskt järn. Materialet liknar till det yttre tidigare nämnda 
trögflytande reduktionsslagger, men är till skillnad från dessa magnetiskt. 
Materialgruppen illustrerar väl den komplexitet inom järnhanteringen som 
smederna hade att bemästra. En arkeometallurgisk tolkning är att slagg 
innehållande metalliskt järn utgör avfall från tidigare processled (Forenius 
2005b, s. 26f).

Jag utgår från att smederna som prioriterade järn efter en blåsning i ung
en, betraktade ovan nämnda stycken som förlorade då slaggmängderna var
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alltför stora. Valet stod mellan att kassera bitarna eller att låta dessa återgå 
till blästugnen vid en ny blåsning. Slaggstycken med metalliskt järn kan 
även härröra från primärsmidet i samband med hopslagning av luppen. 
Även i detta fall fick smederna göra ett val.

Den metallurgiska processens lämningar av slagg, slagg med metalliskt 
järn och järnföremål, visar på möjligheter och svårigheter för arkeologer att 
tolka en järnhanteringsplats. Vid den arkeologiska utgrävningen togs delar av 
ämnesjärn och olika föremål till vara. Tolv järnstycken valdes ut för metallo- 
grafisk analys i syfte att få en bild av sammansättning, slagginnehåll och grad 
av bearbetning. Analyserarbetet, genomfört av Georkeologiskt laboratorium 
i Uppsala, visar på en hög hantverksskicklighet hos smederna som produce
rade järn med olika egenskaper (Forenius m.fl. 2005b, s. 3Iff, 48, 58).

I materialet finns ämnesjärn som representerar material av mjukt järn 
men med högt innehåll av slagg. Detta ger associationer till ovan nämnda 
slaggstycken med metalliskt järn. Fynden visar dock att smederna trots ett 
högt slagginnehåll i ämnesjärnen valt att bearbeta materialet vidare (Foreni
us m.fl. 2005b, s. 3Iff, 48).

En annan kategori järn representeras av en ten och ett böjt föremål som 
består av mjukt järn eller lågkolhaltigt stål, med endast en liten mängd slagg. 
En tredje materialgrupp består av järn som av smederna givits en förhöjd 
hårdhet och samtidigt en seghet genom innehåll av fosfor, i kombination 
med låg kolhalt. Föremålen som har liten slaggmängd och är kraftigt bear
betade exemplifieras av två ämnesjärn, en järnten och ett omböjt föremål 
(Forenius m.fl. 2005b, s. 3Iff, 48).

Bland fynden av järn finns en del av ett knivblad som vikts och vällts 
samman flera gånger och delar av ett ämnesjärn som även detta vikvällts. 
Båda är av kolstål som härdats genom upphettning och snabb avkylts. Det 
hårda stålet som även påträffats i avfallsmaterial från reduktionsprocessen 
ger underlag för en tolkning att nämnda form av järn skapats i själva mull- 
timmerblästugnen. Redan under själva reduktionsprocessen kunde smeder
na bestämma järnets egenskaper (Forenius m.fl. 2005b, s. 3Iff).

På järnhanteringsplatsen finns även spår efter arbete med koppar. Spåren 
består av en liten smälta av kopparlegering och en plåt med liknande sam
mansättning. Bland bitar efter ugnsvägglera finns också keramiskt material 
med metalliska droppar av koppar. En indikation på att smeder kan ha 
smält koppar på platsen. Metallen kan ha använts som utsmyckning på 
järnföremål, vilket ovan nämnda fynd av en bearbetad kniv i härdat stål 
med små flagor av koppar i ytskiktet visar (Forenius m.fl. 2005b, s. 47).

Rasering av en ugn

Den arkeologiska undersökningen visade att den stora mulltimmerblästug- 
nen rivits. Här finns intressanta orsakssammanhang att uppmärksamma.
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Det ena är Horns krig 1644 till 1645, där svenska armen drog fram genom 
Orkelljunga. Konsekvensen av detta fälttåg var att flera gårdar kom att 
drabbas av ödeläggelse (Knarrström & Larsson 2008, s. 73).

En annan aspekt består i danske kungens under 1600-talet växande di
rekta engagemang i järnproduktionen genom att dela ut privilegiebrev. Ett 
sådant lämnades till Jakob Petz från Köpenhamn, den 16 november 1646. 
Häri fick han tillstånd att etablera en hammarsmedja vid Orkelljunga. En
ligt brevet fick ingen annan aktör driva någon konkurrerande verksamhet 
inom en radie om fyra mil. Det är möjligt att man här kan se ett annat or
sakssammanhang bakom ugnens rasering (Sahlin 1939, s. 45f). Det finns 
dock ytterligare en aspekt att uppmärksamma. Då flera gårdar i skogsbyg
derna förarmats till följd av Horns krig, kan kungens privilegiebrev ett år se
nare betraktas som ett sätt att uppmuntra och få igång järnproduktionen i 
området.

Samhällskontexten

En överblick av hela det halländsk-skånska järnproduktionsområdet till
sammans med södra delen av Sunnerbo härad i småländska Finnveden, vi
sar på en jämn utbredning av hantverksrelaterade järnhanteringsplatser. 
Därtill återfinns lämningar efter flera produktionsplatser av protoindustriell 
karaktär i anslutning till malmrika sjöar och längs bäckar med rikligt vat
tenflöde. Det tidigare kolonisations- och utmarksområdet omgestaltades av 
bygdernas skogsbönder till ett ekonomiskt centralområde av stor betydelse 
för Danmark 1400-talet och under 1500-talet. En för riket viktig råvaruba- 
serad produktion som i huvudsak drevs av skogsbygdernas bönder till mit
ten av 1600-talet. En verksamhet som byggde på lokalbefolkningens kultu
rella kapital i form av kännedom om landskapets möjligheter, metallurgiskt 
kunnande och hantverksskicklighet. En generell kunskap fanns hos skogs
bönderna, men bland dessa återfinns specialisterna - smederna.

Inom regionen fanns emellertid variationer av brukar- och ägoförhållan
den. Under senare delen av 1400-talet sattes Itzhulte län i sydöstra Halland i 
pant till Ivar Axelsson Thott av danska kungamakten. Gårdar och bönder 
stod därmed i beroendeställning till länets olika innehavare till fram till år 
1574 (Ejwertz 1951, s. 105). Inom Kronolänet i norra Skåne hade danske 
kungen överhöghet. Hemman tillhörande kyrkan och den utsocknes adeln, 
var i huvudsak belägna i södra halvan av nuvarande Orkelljunga socken och 
Rya socken. Dess jordar brukades av arrendebönder. Antalet självägande 
åbor med skattehemman fanns inom de äldsta koloniserade områdena. I de 
småländska södra Finnveden och västra Värend fanns uteslutande frälsebön
der (Hansson 2001, s. 68f; Larsson 2007, s. 47; Anglert & Lagerås 2008, s. 
77).
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De hantverksrelaterade järnhanteringsplatserna var råvara- och gårdslo- 
kaliserade, och fanns representerade inom alla typer av hemman med avse
ende på jordnatur. Den stora mängden lokaler utgjorde incitament till över- 
skottsproduktion med möjligheter för avsalu.

Protoindustriella miljöer representeras av råvaru- och energilokaliserade 
produktionsplatser där mycket omfattande slagglager lagts på hög. En ar
betsorganisation med tydlig fördelning av arbetsuppgifter och utrymme för 
specialisering inom viktiga moment, skapade incitament för överskottspro- 
duktion avsedd för områden långt bortom hembygden. Komplexa anlägg
ningar och tekniska innovationer krävde stora investeringar, samt skogs
bönders och smeders specialiserade kunskaper och kompetens. Bygdens 
ekonomiska och kulturella kapital var en förutsättning för utveckling av 
protoindustriell produktion. Centrala frågor i sammanhanget är vilka i byg
derna som hade rättigheter till nyttjande av malmförekomster, skog och vat
tenkraft, samt vilka som ägde produktionsanläggningar och den mark där 
dessa var byggda. I vems intresse utfördes överskottsproduktion av järn?

Inom Itzhulte län fanns protoindustriella järnhanteringsplatser i huvud
sak längs Stensåns flöde och Smedjeåns vattensystem. Stora delar av det se
dan äldre medeltid omnämnda vulgaris incolatus formades av danske kung
en till ett län där kronan gjorde anspråk på områdets resurser. Med förpant- 
ningen av Itzhulte län övergick anspråk som ägande till länets herre.

Att klarlägga relationen mellan länets innehavare och bygdens bönder 
kräver ytterligare efterforskningar såväl i skriftliga källor som i materiell 
kultur. Jag väljer därför i detta skede att formulera en hypotes rörande sam
hällsstrukturen inom Itzhulte län. Den hantverksrelaterade produktionen 
genom väl beprövad blästugnsteknik utfördes av hemmanens arrendebön
der, som sedan gammalt var i besittning av kunskapen. Resurser till byggan
det mulltimmerblästugnar och vattenkraftsanläggningar i form av arbets
kraft stod bygdens bönder för genom att samverka. Mark och byggnadsma
terial, samt malm och skog för bränsle sanktionerades av länsherren. Ett 
gemensamt intresse fanns i en överskottsproduktion av järn. Men skilda in
tressen fanns säkert rörande avsalu av järn och beskattning av gårdar. Här 
fanns en balans byggd på ett beroendeförhållande. Länets innehavare kun
de få stora inkomster genom ägande av naturresurser och anspråk på det 
producerade järnet. Inget av detta skulle komma till nytta utan skogsbön
ders arbetskraft, metallurgiska kunskap och hantverksskicklighet. Samtidigt 
utgjorde järnhantering en väsentlig del av skogsböndernas ekonomiska för
sörjning. En bas som sanktionerades av länets innehavare.

I Norra Åsbo härads skogsbygder fanns fler järnhanteringsplatser av pro
toindustriell karaktär än inom Itzhulte län i norr. Den protoindustriella pro
duktionen drevs vid lokaler, inom såväl Kronolänet som skattehemmanen. En 
översikt visar en tendens på att nämnda avancerade produktionsanläggning
ar var mer frekventa inom länet (se Figur 49, s. 112 i denna publikation).
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Detta ger en bild av kungamaktens sanktionering eller till och med upp
muntran till kronoböndernas etablering av gårdar i landskapsavsnitt med 
tillgång på limonitmalm och skog. Danmark och kungen behövde järn. En 
efterfrågan som också engagerade skattebönderna i produktionen.

Att klarlägga och nyansera relation mellan markinnehavare och arrende
bönder i Norra Asbo kräver även ytterligare forskning. Min hypotes är att 
samhällsutvecklingen i bygderna från senare delen av 1400-talet involvera
de flera aktörer. Kungens direkta anspråk som jordägare på mark och natur
resurser inom Kronolänet kanaliserades genom kronoböndernas förpliktel
ser. Också inom kyrkans och den utsocknes adelns ägor stod arrendebönder 
i beroendeställning. Skattehemmanens bönder ägde sin mark, men var skatt
skyldiga gentemot kungamakten. Den centrala punkten var emellertid att 
det fanns ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan jordägare och arrende
bönder som byggde på ett gemensamt intresse av järn.

Även i Norra Åsbo härad var skogsböndernas kunskap om metallurgi, 
hantverksskicklighet och potential som arbetskraft ett kulturellt och ekono
miskt kapital. Därtill var förmågan att omsätta tekniska innovationer i byg
gandet av mulltimmerblästugnar och vattenkraftsanläggningar av väsentlig 
betydelse. En utvecklad arbetsorganisation med uthållighet att samla in sto
ra kvantiteter malm och rosta denna, samt att hugga skog för omvandling 
till ved och kol, var en förutsättning för stora produktionsvolymer. Av helt 
avgörande betydelse var en grupp skogsbönders specialistkunskaper och 
förmåga att kontrollera värmen i de stora ugnarna under järnframställ- 
ningsprocessen. Skogsböndernas agerande låg till grund för skapandet av 
protoindustriella miljöer och en överskottsproduktion för avsalu.

Kriterier för protoindustriell produktion

Analyser av arkeologiskt material från skogsbygdens järnhanteringsplatser i 
kombination med bearbetningar av skriftligt källmaterial, visar att de eko
nomisk-historiska kriterierna för definition av protoindustriell produktion 
uppfylls. Naturlandskapets karaktär och skogsböndernas kulturella kapital 
utgjorde en grund för skapandet av det halländsk-skånska järnproduktions
området. Insikter om landskapets resurser i kombination med kunskap om 
hur limonitmalmer och skog kan brukas, var basen för en bred ekonomisk 
försörjning med utrymme för specialisering.

Att bygdens bönder kombinerade en specialiserad överskottsproduktion 
av järn med traditionell agrar försörjning, utgör ett incitament för en proto
industriell verksamhet. Detta förutsätter en tydlig arbetsfördelning inom 
samhället i tid och rum (Jfr. s. 29 i denna publikation; Clarkson 1985, s. 9, 
15f). Järnhantering av traditionell form vid hantverksrelaterade lokaler, var 
av säsongsbunden karaktär. Det stora antalet produktionsplatser med in
samling och preparering av malm och bränsle krävde samverkan. Lokaler
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Figur 62. Lokaler med ruiner efter vattenkraftsanläggningar. Vid flera av dessa finns 
lämningar av slagg i ett nära rumsligt sammanhang.
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av mer uttalad protoindustriell karaktär med samverkande system av bläs- 
tugnar eller stora mulltimmerblästugnar och vattenkraftsanläggningar, kräv
de än mer tid och arbetsinsatser för att driva. Denna produktion innebar yt
terligare specialisering med arbetsfördelning och ökad samverkan bland 
skogsbönderna.

En annan utgångspunkt sett utifrån en ekonomisk-historisk definition 
av protoindustriell produktion, är att denna verksamhet på landsbygden 
utgjorde incitament för en förändring av lantbruket, från självhushåll till en 
verksamhet på kommersiella villkor (Clarkson 1985, s. 9, 15f). Denna ut
veckling rörande jordbruk är emellertid svår att dokumentera för det hal
ländsk-skånska järnproduktionsområdet.

I den modell jag formulerar antas att inom hemman med flera brukare 
fanns det utrymme för säsongsvis arbetsfördelning. En annan form av rums
lig fördelning återhnns mellan Örkelljunga och Fagerhults socknar, där det 
förra representerar en äldre bygd med större befolkning och det senare en 
bygd med färre invånare (Jfr. s. 107ff i denna publikation). Populationen inom 
Kronolänets norra del kan tyckas ha varit för liten för att driva både lantbruk 
och järnhantering. Den ekonomiska försörjningen bör ha haft en tyngdpunkt 
inom järnproduktion, vilket genererade en lokal specialisering. Här finns ett 
incitament för varuutbyte. Frågan är om denna var av kommersiell karaktär.

Ett tredje kriterium sett utifrån en ekonomisk-historisk definition av pro
toindustriell verksamhet är att samhället och dess arbetskraft producerade 
ting och varor för marknader i regioner bortom den egna hembygden (Jfr. 
Clarkson 1985, s. 9, 15f, 29). För vem producerade skogsbönderna järn? I 
vilka regioner fanns efterfrågan på järn? En efterfrågan som var en viktig 
förutsättning för det halländsk-skånska järnproduktionsområdet.

Under senmedeltid och tidig modern tid ökade det generella behovet av 
järn i samhället. Det danska rikets råvarukällor fanns i skogs- och myrmar
kerna i gränsbygderna mot Småland, i ett brett stråk genom östra och syd
östra Halland och norra Skåne. I dessa regioner utvecklades en geografisk 
arbetsfördelning där den sydligaste delen av Höks härad och nordligaste av 
Norra Åsbo härad formade Danmarks främsta järnproduktionsområde. 
Framställning av humle, tjära, pottaska och kolning förekom i huvudsak 
inom Göinge Härad (Persson 2005, s. 156f; Skansjö manus).

Järnet producerades för danska kungamakten och Danmark. Järnhan
teringen inom Kronolänet i Norra Åsbo härad var en konkretisering av ett 
likartat intresse och en form av samförstånd. Kungens indirekta inflytande 
på produktionen var i egenskap som jordägare, garant för en marknad för 
järnets avsättning och genom rätten till beskattning. Skogsbönderna hade 
ett kulturellt kapital i form av kunskap och en nyttjanderätt av landskapets 
resurser från kungen.

Ett fjärde kriterium utgår från att de samhällen och tätorter som växer 
fram i en region med protoindustriell verksamhet på landsbygden, i huvudsak
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är urbana centra för handel och hantverk. Under äldre medeltid utgjorde sti
gar och färdvägar en struktur för kolonisation av landskap och för inbygga
re att ta sig fram till råvarukällor. En utveckling från senmedeltid av makro- 
ekonomiska strukturer innebar att skogsbygdernas invånare gav vägnätet 
en annan innebörd. Individernas räckhåll präglas av landsbygdens urbana 
miljöer med avseende på ekonomisk produktion, behov av transporter och 
levnadssätt. Det växer fram ett samhällsbehov av att sammanbinda gårdar 
och järnhanteringsplatser med kusternas handels och utskeppningshamnar. 
Landsbygdens järnproduktion var en grundförutsättning för flera tätorters 
tillkomst. Helsingborg har visserligen anor från 1000-talet, Halmstad och 
Laholm från 1300-talet, men det halländsk-skånska järnproduktionsområ
det var en förutsättning för etableringen av Båstad och Luntertun som tät
orter under 1400-talet (Anglert 2008b, s. 178ff).

Skriftliga omnämnanden i räkenskaper för Helsingborg län 1579/1580 
om kungamaktens köp av järnprodukter från bönderna i Kronolänet, ger en 
inblick i produktionens och handelns omfattning (Skansjö manus). Analyser 
av järnföremål från olika delar av nuvarande Danmark, innehåller spåräm
nen som visar på malmråvarans härkomst från Småland och de gammeldan
ska landskapen (Buchwald 2004, s. 292, 316; Jfr. s. 74 i denna publikation). 
Under 1500-talet fanns en väl utvecklad makroekonomisk struktur som 
band samman Danmarks jordbruksbygder från Jylland i väster, över Fyn, 
Själland, Lolland och Møn mot Skåne, Halland och Blekinge, med skogs
bygder vars ekonomiska bas vilade på skog och limonitmalm.

Differentieringsprocessen

Som slutord till detta kapitel vill jag föra fram hypotesen om att i skapandet 
av protoindustriella miljöer som delar i en makroekonomisk struktur, finns 
ett incitament till ytterligare differentiering av järnhanteringens arbetspro
cess och en öppning för utomstående aktörer. Denna utveckling går att rela
tera till en modell om maktförhållanden inom produktionssfären som An
ders Florén och Göran Rydén diskuterar i en artikeln Protoindustri och ti
digkapitalism (1992), är möjlig att tillämpa för en fortsatt analys av 
utvecklingen inom det halländsk-skånska järnproduktionsområdet (Florén 
& Rydén 1992; Jfr. s. 30f i denna publikation). I en produktionsprocess är 
varje moment relaterad till bestämda sociala relationer och rollfördelningar. 
Med tiden konkretiseras en differentieringsprocess där relationer förändras 
och en ökad ojämlikhet växer fram mellan fördelningen av produktionsre
surser. Till detta hör exempelvis råvaror, teknik och tillgång till avsalumar- 
kander (Florén 8c Rydén 1992, s. 5ff).

Bygdernas och lokalbefolkningens identitet var sedan äldre medeltid cen
trerad kring kolonisation, kunskap om landskapet och kunskap om metallur
gi. Denna identitet var en viktig kärna att knyta an till under senmedeltidens
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förändringar. Kunskaperna utgjorde bygdernas ”hemlighet” som måste ”er
övras” av utomstående aktörer som kungens företrädare, utsocknes adeln 
och kyrkliga institutioner. Differentieringen bestod i jordägande på ena si
dan, samt kunskap och hantverksskicklighet på motsatt sida. Balansen mel
lan grupperingarna under 1400-talet och 1500-talet bestod i sanktionering 
av nyttjanderätt till landskapets resurser och kunskap kanaliserad inom en 
arbetsorganisation förankrad i skogsbygderna.

Under första halvan av 1600-talet skedde en förskjutning av balansen 
och differentieringsprocessen accelererade. Ett ökat samhällsbehov av järn, 
byggande och drift av protoindustriella miljöer för produktion, och fram
växten av makroekonomiska strukturer utgör grunden för en ökad kom
mersialisering. Regionalt konkretiserades utvecklingen genom att danske 
kungen direkt ville styra produktionen av järn och öka denna genom att 
uppmuntra till etablering av järnverk. Privilegiebrev var det administrativa 
verktyg för att styra utvecklingen, vilket öppnade för regionalt utomstående 
aktörer. I bakgrunden fanns även en framväxande kommersiell men även 
politisk konkurrens mellan Danmark och Sverige, vilken kom till uttryck i 
olika grad av industrialisering av järnproduktionen.
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Industrialisering 
- deindustrialisering

Järnbrukens tid

Som redskap för att beskriva det halländsk-skånska järnproduktionsområ
dets utveckling har jag tillämpat ett kronologiskt perspektiv med tre medel
långa varaktigheter. Den första har ett tidsspann som täcker äldre medeltid 
där områdets kolonisation och gryende järnhantering diskuteras. Ett andra 
tidsspann sträcker sig från senmedeltid till mitten av 1600-talet och belyser 
hur ett protoindustriellt landskap för järnproduktion skapas. Den tredje 
varaktigheten speglar ett förlopp med början under 1500-talet och ett slut 
under senare delen av 1600-talet - järnbrukens tid och det protoindustriel- 
la landskapets avveckling.

Inom ekonomisk-historisk forskning förs som tidigare nämnts, diskus
sioner om orsakssammanhang till varför vissa protoindustriella miljöer 
transfomeras till industriell verksamhet och varför utvecklingen i andra mil
jöer stagnerar (Clarkson 1985, s. 28ff; Jfr. s. 29 i denna publikation). Inom 
det halländsk-skånska järnproduktionsområdet etableras med början under 
1400-talet ett flertal järnhanteringsplatser av protoindustriell karaktär. Des
sa lokaler, rika resurser av tidigare outnyttjad sjömalm, förmåga att nyttja 
vattenkraft, samt en tradition med metallurgiska kunskaper och hantverks
skicklighet, skapar incitament för etablering av järnbruk i norra Skåne med 
början under första halvan av 1500-talet. Här finns även ett nytt inslag i 
samhällsutvecklingen, nämligen ett ökat direkt intresse av själva järnpro
duktionen från danska kronan. Kungen kunde utöva kontroll av verksam
heten genom att dela ut privilegiebrev för drift av stora ugnar och järnverk 
(Sahlin 1939, s. 45ff).

Detta innebar att externa aktörer tog för sig av verksamheten, vilket na
turligtvis förändrade villkoren för de krono- och skattebönder som bedrev 
järnhantering. Förloppet kan utifrån ett ekonomiskt-historiskt perspektiv 
analyseras som en differentieringsprocess (Anders Florén & Göran Rydén 
1992, s. 5ff). Förändrade maktförhållanden inom produktionssfären där 
gårdarnas åbor och gårdmän successivt förlorar sin ställning som inflytel
serika producenter av järn gentemot utomstående aktörer. De nya produ
centerna startade med stöd av kungamakten järnverk - protoindustriella 
och tekniskt avancerade anläggningar väl integrerade i makroekonomiska
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strukturer. De nya aktörerna erövrade successivt kunskaper om landskapets 
resurser, samt skicklighet i att hantera den komplexa arbetsprocess och kun
skap om de metallurgiska processer som krävs för omfattande järnhanter
ing. Inbyggarnas ekonomiska och kulturella kapital minskade successivt.

Lämningar efter en smedja i Vantinge i Barkåkra socken en dryg halv mil 
norr om Luntertun, speglar järnhanteringens utveckling utanför järnpro
duktionsområdets kärna under två tidsskeden. Det äldsta smidet kan knytas 
till 1200-talet. På en grund av syllstenar restes väggar till en byggnad som 
inneslöt ett ässjefundament av sten. Det intilliggande städets placering indi- 
kerades av nerfallna glödskal. Bälgen som användes till att pumpa in luft i 
ässjan drevs med muskelkraft. Smedjans andra skede karakteriseras av en 
ombyggnad under slutet av 1500-talet. En konstruktion för nyttjande av 
vattenkraft byggs upp för att driva bälgarna till ässjan (Hjärthner-Holdar 
& Grandin 2002, s. 192ff).

Smedjans äldsta fas kan relateras till kolonisation av inlandets skogsbyg
der i Norra Åsbo härad och en gryende järnproduktion. Den andra fasen 
konkretiserar framväxten av ett protoindustriellt landskap där smedjan in
går som ett led i kedjan produktion, förädling, avsalu av järn på en mark
nad och utskeppning till andra delar av danska riket. Min tes är att smedjor 
i de gamla kulturbygderna vid kusten som drevs av hantverksskickliga yr
kesmän bidrog att skapa innovativa miljöer. Platser där människor med me
tallurgisk kunskap och hantverksskicklighet var delar av en ekonomisk 
makrostruktur som utgjorde incitament till anläggande av järnverk.

I boken Skånska järnbruk i äldre tider (1939) presenterar Carl Sahlin en 
tidig industrialisering som senare avstannar. Jag vill se förloppet som en 
fortsättning på järnhantering i ett protoindustriellt landskap, vilket skogs
bygdens inbyggare skapade under 1400- och 1500-talet. En protoindustriell 
verksamhet som utgjorde en grund för en industrialisering, vilken under se
nare delen av 1600-talet kom att deindustrialiseras.

Den äldsta anläggningen för metallhantering i ”bruksmiljö” utgörs av 
Järnhyltan senare kallad Kopparmöllan, belägen i Östra Ljungby socken 
längs Pinnans flöde i randzonen mellan de äldre kulturbygderna i väster och 
inlandets skogsområden. Platsen har säkerligen anor från andra halvan av 
1400-talet. Det äldsta bevarade dokumentet som Carl Sahlin refererar till är 
ett kvitto från 1504 rörande betalning för järn utfärdat till Åge Andersson 
av släkten Thott, högste styresman över Helsingborgs län. Sahlin omnämner 
olika tolkningar av källan. Den ena är att Åge Andersson drev järnverket 
och till och med anlade detta. En annan tolkning är att länets styresman be
drev verksamheten för kungens räkning och att järnverket tillhörde kronan 
(Sahlin 1939, s. 16f).

Under 1500-talet är järnverket kungens vapensmedja. År 1508 omnämns 
att Åge Andersson för kungens räkning levererar järnlod - kanonkulor - till 
en vikt av 41 skeppund motsvarande 5 740 kg. Enligt dokumentet skall åtta
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lod väga ett skeppund. Detta betyder att 328 lod med en enskild vikt på 
17,5 kg. Följande år levererar järnverket 18 skeppund lod av en lättare typ. 
År 1510 producerar verket 402 järnklot som väger drygt 80 skeppund. Där
till levereras för kungens räkning 18 skeppund järn som skall användas till 
att smida ankare. Sahlin omnämner att ytterligare dokument finns som de
taljerat beskriver vad som levereras från järnverket och i vilka proportioner. 
(Sahlin 1939, s. 16ff).

Min bedömning är att det finns tydliga skillnader mellan järnverket vid 
Kopparmöllan och den protoindustriella järnhanteringsplatsen vid Östra 
Spång. Den förra ägs av kungen, drivs av utomstående aktörer och produ
cerar krigsmaterial. Även om ägandet av anläggningen vid Östra Spång 
ännu inte är helt klarlagt, är produktionsplatsen direkt förankrad i bygden. 
Verksamheten drevs av gårdarnas bönder och det järn som tillverkades var 
avsett för bruksföremål och redskap.

En uppgift som styrker Järnhyltans/Kopparmöllans orientering mot syd
väst är uppgifter om att en mäster Hans Köge på kung Kristians bekostnad 
far till Tyskland med uppdrag att värva skickliga hantverkare för järnpro
duktion. Sahlin tolkar detta som att kungen ville förbättra driften och utvid
ga produktionen med nya ting (Sahlin 1939, s. 18).

En rad dokument från 1500-talet beskriver konturerna av verksamhe
ten väl vid bruket. En förnyad analys och tolkning av det skriftliga källma
terialet i kombination med arkeologiska fältkarteringar, väl riktade ut
grävningar och arkeometallurgiska analyser, har potential att ligga till 
grund för ny kunskap. Till detta hör en nyanserad bild av produktionen 
vid bruket, dess omfattning, samt dess ekonomiska och inte minst politis
ka betydelse. En annan viktig aspekt är hur verksamheten vid Järnhyltan/ 
Kopparmöllan påverkade inlandets skogsbygder och dess befolkning. 
Kompletterade jernverkets produktion de protoindustriella anläggningar
na och skogsböndernas/smedernas ekonomiska försörjning? Utvecklades 
med tidens gång ett konkurrensförhållande mellan aktörerna? Till det se
nare hör exempelvis uppgifter råvaruanskaffning i ett privilegiebrev från 
kung Fredrik II till mäster Hans Hansen år 1570. Häri tilläts bruksarren- 
datorn rätt att gräva upp myrmalm på kronans mark. För att ta ved av al, 
björk och avenbok för kolning måste en utsyning göras av kungens skogs- 
fogdar (Sahlin 1939, s. 22).

Produktionen vid Järnhyltan/Kopparhyttan pågick under lång tid. Järn
verket med tillhörande åker, äng och vattendrag uppläts 1579 till Kasper 
Dumler van Schwartzburg efter Hans Hansens död 1578. År 1581 tilldela
des verksamheten en ny innehavare Hans Hatting (Harting). Även efter att 
Skåne och Halland blivit svenska 1658 fortsatte metallhanteringen i varie
rande omfattning. Under 1700-talet var järnhanteringen helt avvecklad och 
verksamheten byggde istället på bearbetning av koppar (Sahlin 1939, s. 22, 
27f, 33ff).
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En annan viktig anläggning utgjordes av Bjärsgårds bammarmölla i Grå- 
manstorps socken grundad under första kvartalet av 1600-talet. Emellertid 
finns inget omnämnade i skriftligt källmaterial från senare delen av 1600-ta- 
let, vilket tyder på att bruket då var nerlagt (Sahlin 1939, s. 40ff).

Inte långt från platsen för den undersökta mulltimmerblästugnen vid 
Östra Spång finns ruinerna efter Lärkesholms järnbruk invid Lärkesholm- 
sån, som utgör Lärkesholms- och Lillsjöns utflöde mot Hjälmsjön. Lokalen 
var sannolikt parallell med den protoindustriella protoindustriella verksam
heten vid Östra Spång. Lärkesholms järnbruk låg inom frälsehemmanet 
Lärka med gårdar och flera utbyggen. En karta till en Geometrisk jordebok 
över Lärka gård från 1662 omnämner dock att järnbruket hade förfallit. År 
1662 skall hemmanet Lärka vara skadat, år 1676 varit öde och året därpå 
förarmats. (Sahlin 1939, s. 43f; Knarrström & Larsson 2008, s. 264, se Bi
laga 10; Anglert 2008b, s. 115; Anglert & Lagerås 2008, s. 66f).

De välbyggda dammvallarna och slaggvarpens omfattning talar för pro
duktion av järn var av stor omfattning. Även i detta fall kan en förnyad be
arbetning av skriftliga källmaterial och nämnda lantmäteriakt i kombina
tion med arkeologiska fältkarteringar, väl riktade utgrävningar och arkeo- 
metallurgiska analyser, ligga till grund för ny kunskap. Här kan en nyanserad 
bild tecknas av produktionens omfattning, arbetsorganisation inom hem
manet och vid järnhanteringsplatsen, samt lokalens ekonomiska betydelse. 
Detta som kontrast gentemot verksamheten vid Järnhyltan/Kopparmöllan 
och Östra Spång.

Under 1600-talet öppnas en väg in i den skånska delen av järnproduk
tionsområdets skogsbygder för nya aktörer genom danska centralmaktens 
försorg. En bild av detta får man utifrån danske kungen Kristian IV:s privi- 
legiebrev till Jakob Petz från Köpenhamn, den 16 november 1646. Brevet 
utfärdas efter Horns krig och svenska arméns fältåg genom Skånes-Lager- 
hults och Örkelljunga socknar 1644 och 1645. Min tolkning är att kungen 
ville skapa förutsättningar för att återuppbygga produktionen av järn då 
skogsbygdernas gårdar förarmats. Samtidigt som kungamakten skaffade sig 
mer direkt insyn och kontroll av en strategiskt viktig verksamhet. I privile- 
giebrevet ges tillstånd att etablera en hammarsmedja vid Örkelljunga för att 
slaa jern udaf det Osmund, der omkring findes. En tolkning av detta var att 
bruket skulle bearbeta järn anskaffad genom köp och/eller tillverkad av 
bonde-befolkningen i Åsbo och Göinge härader. Även järn införskaffat från 
Småland kunde komma ifråga. Petz fick även sig tilldelad en närbelägen 
kronogård, samt företräde till ”icke ollonbärande surskog” som al och 
björk. Privilegierna innebar dock en motprestation. Kronan hade rätt att 
mot ”billig” ersättning få leverans av den mängd järn som man ansåg sig be
höva (Sahlin 1939, s. 45f).

Här kan en kronologisk förskjutning med avseende på produktionsrättig- 
heter noteras. Vid den stora mulltimmerblästugnen i Östra Spång producera
de gårdarnas bönder stora volymer järn. Vid anläggningen förkom också
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lämningar efter primär- och sekundärsmide, samt kopparhantering. Den av 
Jakob Petz kontrollerade hammarsmedjan vid Örkelljunga, som antas ha 
varit belägen invid Pinnans utflöde och på inägor till byn Västra Spång, var 
inriktad på förädling av järn. Enligt privilegiebrevet skall ingen annan äga 
eller bygga en konkurrerande hammarmölla inom fyra mils avstånd (Sahlin 
1939, s. 46). Om en likartad närbelägen verksamhet drevs av bönder från 
Östra och Västra Spång, finner vi här en alternativ förklaring till den rase
rade mulltimmerblästugnen. Det kan även förklara varför Lärkesholms 
järnbruk upphörde. Denna förklaring motsägs dock av det faktum att dans
ka centralmakten borde uppmuntra den järnproduktion som förekom i 
skogsbygderna då behovet av metallen var stort.

Ett par år senare den 10 augusti år 1650 erhöll Jakob Petz ett nytt kung
ligt privilegium. Detta gav tillstånd att bygga en ny Masoffn paa Fiedingfeltz 
och Sandfeltz strömme och Grund (Sahlin 1939, s. 51). Carl Sahlin identi
fierade platsen för etablering av hyttan som liktydig med en kvarn- och såg- 
verksruin, belägen vid en skarp krök av Elealtebäcken (Elajalte bäck). An 
bildar en ett utflöde från Fedingesjön och för vattenmassorna mot Köphul- 
tasjö och vidare mot Lagan. Carl Sahlin gjorde själv en fältrekognoscering i 
juli 1937 kring bäckkröken där ett naturligt fall var beläget. Genom en för
dämning magasinerades vattenmassorna för att driva en kvarn på Fedings- 
hults hemman på västra sidan om bäcken, och en såg på Sandhults hemman 
på östra sidan. Trots ett ihärdigt letande efter masugnsslagg och ugnsruiner, 
påträffade författaren inga lämningar efter denna ”industriella” verksam
het. Däremot hittade han ”rikligt med mörk slagg av ålderdomlig typ” lik
nande blästugns slagg. Sahlin kom att tvivla på att masugnen någonsin blev 
uppförd, men att vattendrivna blästrar till traditionell ugnsteknik kom att 
nyttjas (Sahlin 1939, s. 51).

Det kan tilläggas att kronohemmanet Fedingshult enligt 1663 års man- 
talsräkning var förpantat. Bönderna beskrevs vara utfattiga och på obe
stånd. År 1676 var hemmanet noterat som oförmögne och 1677 öde (Knarr- 
ström &c Larsson 2008, s. 262, se Bilaga 10).

I privilegiebrevet anslogs inte bara Fedingshults och Sandhults hemman 
för masugnens drift, utan även ”Rinderup- och Perskoffgårdarna”. Anläg- 
garna hade rätt att uppsöka och hämta malm ur alla omkringliggande sjöar, 
moras och berg som tillhörde danska kronan. Man erhöll tre års skattefri
het, men hade skyldighet att driva Brug och Jernverch (masugn och Örkel
ljunga hammarmölla). Här finns med andra ord ett samband mellan lokaler
na som visar på en ny struktur. Sett till logistik är det två mil mellan platser
na. Sett till frågan om rättigheter kan en ny socio-ekonomisk struktur 
relaterad till topografiskt rum noteras. Ett privilegiebrev innebar ett mono
pol med förpliktelser som motprestation. Samtidigt fick inga konkurrerande 
verksamheter finnas inom fyra mils radie (Sahlin 1939, s. 51).

I randområdena mellan kustslätt och kuperat inland i nordvästra Skåne 
etablerades ytterligare industriella verksamheter under första halvan av
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Järnbruk och 
andra industriella 
anläggningar

Socken Vattendrag Äldsta belägg Upphör

Kopparmöllan Östra Ljungby Pinnan 1400-tal?/1504 1872
Bjärsgårds
hammarmölla

Gråmanstorp Biflöde till
Bäljane å

l:a fjärdedelen av 
1600-talet/1624

Slutet av 
1600-talet?

Lärkesholms
järnbruk

Örkelljunga Lärkesholmsån ?? 1662

Örkelljunga bruk Örkelljunga Pinnån (Piggån) 1646 1660-talet
Fedingshults
masugn

Fagerhult Fiealtebäcken 1650

Stackarpsjärn- 
och stålbruk

Västra
Sönnarslöv

Rönneå (1619) 1651 1671
pappersbruk

Snälleröds 
masugn och 
hammarmöllor

Färingtofta Snällerödsån 1660 1675

Figur 63. Sammanställning över järnbruk i norra Skåne omnämnda i texten.

1600-talet. Nära Stackarps by vid Rönne å anlades år 1619 ett mässings- 
och kopparverk. År 1637 utfärdades ett privilegium av Kristian IV om att 
en ”papirsmölle” skulle byggas på platsen. Den 3 juni 1651 erhöll återigen 
Jakob Petz ett privilegium för en hammare för smidning av järn och stål, 
samt dragning av ståltråd (Sahlin 1939, s. 56).

Även efter den svenska erövringen 1658 grundades ett järnbruk med till
stånd av det svenska Bergskollegiet. Ett privilegiebrev utfärdat 28 juli 1660 
gav tillstånd till brukspatron Karin Lycke att anlägga en masugn och ham- 
marmölla invid Snällerödsån på Snälleröds i Färingtofta socken. Enligt 
Jorddrevningsprotokoll från 1675 var verksamheten nedlagd (Sahlin 1939, 
s. 66f, 80).

Ovan nämnda exempel på anläggande respektive nedläggning av järn
bruk är en konkretisering av centralmakters intressen i produktionen. Dan
mark uppmuntrade verksamheten medan det svenska Bergskollegiet ville 
lägga ner. Sett ur ett större perspektiv uppmuntrades istället järnproduktio
nen i svenska Bergslagen (Hechscher 1957). Emellertid fortsatte allmogen i 
det tidigare halländsk-skånska produktionsområdet och även i Småland, 
med hantverksrelaterad form av järnhantering.

Den begynnande danska industriella utvecklingen i norra Skåne var en 
del av ett generellt förlopp under 1600-talet. I Småland byggdes flera järn
verk upp i anslutning till sjöar med malmförekomster. Den äldsta av dessa 
etableringar var Huseby mellan sjöarna Salen och Åsnen i Skatelövs socken, 
närmre två mil sydväst om Växjö. Ett försök med järnproduktion i en ränn- 
verkssmedja, följdes av byggandet av en masugn som togs i bruk år 1628. 
Anläggningen kompletterades därefter med en stångjärnshammare (Larsson 
2000, s. 70).
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Småland
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-*• Figur 64. Översikt av järnbruk i norra Skåne.

Historikern Lars-Olof Larsson framhåller att ytterligare fem småländska 
järnbruk anlades fram till 1658. Författaren nämner bland annat att en 
hammarsmedja för bearbetning av klodejärn troligen anlades i Sunnerbo 
härad i sydvästra Småland mellan 1642 och 1650. Här fanns ett geografiskt 
samband mellan en fortlevande järnproduktion av traditionell karaktär och 
nyetablerade för tiden högteknologiska anläggningar. Larsson menar att här 
fanns i grunden en interaktion mellan gammal kunskap i bygden och ny tek
nik (Larsson 2000, s. 70).
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Järnproduktionens slut

Varför upphörde industrialiseringsprocessen byggd på järnproduktion un
der senare delen av 1600-talet? Varför upphörde all järnhanteringen i byg
derna? Inom det halländsk-skånska järnproduktionsområdet fanns en om
fattande potential för en fortsatt industrialisering. Limonitmalmer i våtmar
ker och sjöar, skog för bränsle, bäckar och vattendrag som energitillgångar, 
en bebyggelse som vilade på en diversifierad ekonomisk försörjning, samt 
ett finfördelat nät av vägar och stigar som band samman bygderna internt 
och öppnade stråk mot kuststäderna. Det viktigaste bestod dock av bygder
nas kulturella kapital. Nämligen ett mänskligt kapital i form av metallur
giskt och tekniskt kunnande, hantverksskicklighet, sociala nätverk och en 
regional identitet. Flera järnverk hade därtill etablerats längs vattendrag i 
brytzonen mellan kuperad skogsbygd och slätt, men även i det inre av skogs
bygden. Det halländsk-skånska järnproduktionsområdet var av urban ka
raktär, ett ekonomiskt centralområde som utgjorde en del av en makroeko- 
nomisk struktur.

Orostider

En tilltagande rivalitet och flera konflikter mellan danska och svenska cen
tralmakterna hade avgörande betydelse. Horns krig åren 1644-1645 berör
de Norra Åsbo härad och drabbade bygderna hårt. Det danska försvaret 
sköttes till stor del av lokalt rekryterade bönder och en styrka av friskyttar. 
Förlusterna bland bönderna var omfattande. Vid den efterföljande freden i 
Brömsebro 1645 fastslogs att Halland skulle vara under svensk överhöghet 
de kommande 30 åren (Knarrström & Larsson 2008, s. 71ff).

Detta medförde naturligtvis att järnhanteringsplatserna inom det tidiga
re Itzhulte län i Höks härad gick förlorade, samt att Skånes-Fagerhults och 
Örkelljunga nordvästra sockengränser mot Halland blev till riksgräns. 
Drygt femton gårdar i bygderna inom nuvarande Skånes-Fagerhults, Örkel
ljunga och Rya socknar rapporterades ödelagda. Hela Skånes-Fagerhults 
socken och flera gårdar i de båda senare gårdarna befriades från skatt av 
danska kronan under det första fredsåret (Knarrström & Larsson 2008, s. 
73f). Kungens ökade engagemang för att etablera järnverk i norra Skåne 
och prospektering efter järnmalm för eventuell gruvdrift tolkar jag som en 
strategi av centralmakten för att tillförsäkra sig om järn i en mycket trängd 
situation.

Den svenska arméns tåg på isarna över Lilla och Stora Bält, från Jylland 
mot Själland vintern 1657/1658 avgjorde ödet för bygderna i Halland, Skå
ne och Blekinge. Än mer direkt avgörande för bygderna i sydöstra Halland 
och nordvästra Skåne var ett kortvarigt men förödande krig mellan en svensk 
armé och danska styrkor från slutet av juli till slutet av oktober 1657. Ar
mén var illa förberedd med foder till hästar och proviant för soldater. Detta
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Figur 65. Översikt av "förarmade" eller övergivna hemman i norra Skåne efter Horns 
krig 1644-1645 och kriget 1657 (Knarrström & Larsson 2008, s. 73, 78).
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5 000 meter

Skåne

Legend
A Hemman som i 1662 ars jordebok har järn som skattepersedel 
e Förarmade hemman år 1663

Övriga hemman, ej förarmade 
Landskapsgräns

Figur66. Översikt av hemman där järn noterats som skattepersedel i 1662 års jordebok 
och "förarmade" hemman" 1663 (Knarrström & Larsson 2008, s. 53).
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hämtades från bygdernas bönder. Den svenska styrkan uppehöll sig i Skå- 
nes-Fagerhults och Örkelljunga socknar under två månader. Konsekvenser
na för bygderna blev svåra (Knarrström & Larsson 2008, s. 74ff).

Närmre femton gårdar inom nuvarande Skånes-Fagerhults, Örkelljunga 
och Rya socknar rapporteras ödelagda år 1657. Ar 1663 var merparten av 
gårdarna i nämnda bygder i olika grad förarmade. En konkretisering av ut
vecklingen kan härledas genom en jämförelse mellan Decimantboken 1651 
och uppgifter från 1660- och 1670-talet. På nio av 116 hemman skiljer sig 
namnen åt på de skattebetalande åborna. Omkring 8% av gårdarna hade 
nya brukare. Detta faktum ger en bild av en hårt drabbad bygd (Knarrström 
&c Larsson 2008, s. 76f, 78, 85).

Horns krig 1644-1645 och striderna med plundring 1657 innebar att 
bygdernas kulturella kapital i form av skogsbönders och smeders kunskap 
och hantverksskicklighet orsakades stor skada, samt att infrastrukturen för 
järnproduktion slogs i spillror. Fördraget i Roskilde 1658 innebar att Hal
land, Skåne och Blekinge blev svenskt, och att marknaden för nordskånskt 
järn och smidesvaror i Danmark stängdes av svenska centralmakten. Det 
halländsk-skånska järnproduktionsområdet förvandlades från ett ekono
miskt centralområde till en bygd i kris (Knarrström & Larsson 2008, s. 84).

En värld från det förflutna

Efter Roskilde 1658 gjorde den svenska administrationen flera försök att 
anpassa Hallands, Skånes och Blekinges tidigare danska skatteförhållanden 
till svenska. Ett omfattande arbete för den svenska administrationen med 
tanke på den stora danska landavträdelsen. Generaljorddrevningen i Skåne 
kom att bli den mest omfattande. En viktig källa är ]orddrevningsprotokol- 
let 1671.1 den kommande boken Skånsk skogsbygd (manus) ger Sten Skan- 
sjö en god inblick i dokumentets bakgrund och innehåll. Jorddrevningen är 
en viktig källa då denna ger en bild av ett förlorat järnproduktionsområde.

I de instruktioner som den svenska kronan gav till Commissarierne kan 
man ana vilka förväntningar administrationen hade på skogsbygderna i 
Norra Åsbo och delar av Södra Åsbo härader, samt i Göinge härad och i Ble
kinge. Försörjning genom jordbruk var av begränsad omfattning beroende 
på små arealer med åker och äng. Den stora tillgången bestod av skog, där 
nerfallna träd användes till att bränna pottaska eller till försäljning av virke. 
Bönderna höll sig också med getter och ägnade sig åt fiske i de många sjöar
na. Järnhantering omnämns med få ord (Skansjö manus).

Kungamakten uppmanade vidare Commissarierne att vara skeptiska till 
alla skogsbönder och uppgifterna de lämnar. Kronans män bör själva resa 
runt, se och kontrollera hemmanens tillgångar. Det fanns en förväntan att 
gårdarnas brukare skulle undanhålla dessa beskattningsbara resurser (Skan
sjö manus).
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Ett decennium efter Roskilde 1658 är det halländsk-skånska järnpro
duktionsområdet i sönderfall. De svenske Comtnissarierne beskriver den år 
1646 etablerade hammarsmedjan vid Örkelljunga i Västra Rigarps socken 
och år 1650 påbörjade Masoffn paa Fiedingfeltz och Sandfeltz strömme och 
Grund som ruiner. Örkelljunga Järnhammar och en masugn skall ha funnits 
vid Pinnans inlopp vid Hjälmsjön. Anläggningarna var förfallna och endast 
en hålldamm för vattenflödet fanns kvar. I protokollet finns anteckningar 
om att myrmalm hämtats ur kärr och mossa i grannskapet. Materialet be
skrivs vara av sekunda kvalitet. För att få råvara av bästa kvalitet hämtade 
man - Jakob Petz - malm ur Store sjö vid Smålandsgränsen (Skansjö ma
nus). Här kan jag ana en konflikt med skogsbönderna vid kronogårdarna 
Örnalt, Tranetorp och Trottatorp, som av tradition och med kungens med
givande hämtat malm från sjöbottnen.

Vid de svenske Comtnissarierne besiktning av Fedingshult beskrivs en 
Masoffn som en ruin. En på gården stationerad ryttare skall ha byggt en Sag- 
hqwarn på platsen. Malm som nyttjats från närliggande kärr, mossar och 
sjöar var av dålig kvalitet. Det var först efter att denna blandats med malm 
från Store sjö närmre fyra kilometer mot nordväst, som järnet blev av god
tagbar kvalitet. Här finns även en notering om att bergmalm inte varit möj
lig att finna i området. En ordalydelse som speglar ett sökande efter en råva
ra som inte finns inom järnproduktionsområdet (Skansjö manus).

Jorddrevningen 1671 visar att den verksamhet som Jakob Petz med dans
ke kungens utfärdade privilegiebrev tjugo år tidigare försökte bygga upp 
slutade i ruin. Ett protoindustriellt landskap där ansatser till industrialise
ring istället slutade i deindustrialisering. Hur tedde sig utvecklingen för 
skogsbönderna, blästbönderna och smederna?

I dokumenten omnämns att bönder i Skånes-Fagerhults socken och 
kringliggande trakter har små Maasugnar där de med stort arbete och möda 
försöker smälta Tackjärn. Genom att sälja detta får bönderna resurser att 
betala sina arrenden. Commissarierne fann emellertid att produktionen var 
så liten att denna inte var värd att uppmärksamma (Skansjö manus). Detta 
kan tolkas som att skogsbönder och smeder av skatteskal lyckats undanhål
la järnhanteringens omfattning för den svenska administrationen. Jag tolkar 
uppgiften som en vittnesbörd om att den en gång så omfattande produktio
nen vid hemmanen nära nog upphört. Detta mot bakgrund av de krigshärj- 
ningar som ägt rum och att merparten av hemmanen inom Örkelljunga och 
Skånes-Fagerhults socknar enligt mantalslängden 1663 hyste utfattiga eller 
förarmade personer (Knarrström & Larsson 2008, s. 84ff).

De små Maasugnar som omnämns kan ha varit meterhöga mulltimmer- 
blästugnar. Enligt Jorddrevningsprotokoll 1671 skall dessa anläggningar ha 
funnits inom kronohemmanen Healt, Koneholm (Stjärneholm), Porkena- 
hult, Sansaholmen (Sandsjöholm), och Sällerås inom Skånes-Fagerhults sock
en, samt hemmanen Ekeholmen (Ekholm), Krångelbygget och Vemmentorp
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U Hemman med gård år 1671 med i jorddrevningen omnämnd "masofn" 
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Figur 67. Lokalisering av hemman i 1671 års jorddrevningsprotokoll omnämnda "små 
masugnar".
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Figur 68. Översikt av "förarmade" hemman 1663 och 1676 (Knarrström & Larsson 
2008, s. 147).
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i Örkelljunga. Därtill fanns en anläggning omnämnd vid Månstorp i Oder- 
ljunga socken (Sahlin 1939, s. 5f; Skansjö manus).

Vid Porkenahult pågick järntillverkning ”en lijten maasungn som dhe 
smelta tackjärn uthi; werket trampas medh fötterne, och Mallmen hempta 
dhe i Stora siön” (Skansjö manus). Ett övergivet järnbruk fanns också nära 
Pinnans flöde genom gården Ekholms marker. Gårdsnamnet Järnbläst anty
der att järnhantering bör ha förekommit. Jorddrevningen omnämner dock 
ingen produktion. Detta trots att denna skriftliga källa i redovisningen av 
närbelägna Vemmentorps gård omnämner dess andel i en ugn vid Järnbläst. 
Hemmanet Sönderössjö skall ha haft andel i malmförekomsterna i de tre ki
lometer mot nordväst belägna Store sjö (Skansjö manus).

Ännu ett krig drabbade bygderna i det tidigare järnproduktionsområdet 
åren 1675 till 1679.1 december 1676 var mer än 30 gårdar definierade som 
oförmögne (Knarrström & Larsson 2008, s. 165ff, 262 ff).

Ändliga resurser

Naturlandskapets potential tydliggör även dess begränsningar. En idag hög
aktuell diskussion handlar om ändliga resurser. Limonitmalmer bildas i en 
långsam naturlig process i järnhaltig miljö med svagt rinnande vatten. Om 
delar av ett kärr töms på malm finns möjlighet att ny materia bildas. De na
turliga förutsättningarna kan också förändras så kraftigt att en process med 
nybildning av malm aldrig kommer igång. Malmråvaran kan därmed be
traktas som en ändlig resurs.

Beskrivningarna i Jorddrevningsprotokollet 1671 antyder att mycket av 
den prima myrmalmen ur våtmarkerna har bärgats. Den råvara som finns 
kvar omnämns vara högst sekunda. Skall järn av kvalitet framställas görs 
flera hänvisningar till sjömalm, och framför allt malm från Store Sjö vid 
Smålandsgränsen (Skansjö manus).

En tolkning är att skogsbönderna ville dölja sina tillgångar för svenska 
ämbetsmän och kronan. Jag betraktar ändå ovan nämnda uppgifter som all
varsamma. Bygdens bönder/smeder och av danske kungen instiftade järn
verk hade nått den gräns då naturresurserna blev ändliga. Myrmalmen bör
jade sina. Flera stora slaggvarpar ligger i anslutning till sjöar. Sjömalm ut
gjorde en massiv råvarureserv som också var en förutsättning för skapandet 
av ett protoindustriellt produktionslandskap. En annan aspekt är möjlighe
ten att sjömalmens kvalitet som råvara var betydligt bättre lämpad för fram
ställning av järn med kvalitet. Även om malm fanns att hämta ur en sista ut
post som Store sjö fanns givetvis också här en begränsning - en ändlig re
surs.

Skog utgör en annan form av väsentlig råvara för järnframställning i 
blästugn och den större anläggningstypen mulltimmerblästugn. Här finns 
olika experimentella erfarenheter och teorier om proportioner av blandning
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Figur 69. Karta över norra Skåne med idag kända slaggvarp sett i relation till utbred
ning av skogsområden i slutet av 1600-talet. Trots avverkning av skog för kolning i sam
band med järnhantering under fem sekler, återstod stora arealer med barr- och lövträd. 
Underlagskartan bygger på en tolkning av Burmans karta 1684. Jfr. Lagerås 2007, s. 161f; 
Anglert & Lagerås 2008, s. 86f.

mellan träkol och malm (Buchwald 2004, s. 201f). Utan att allt för detalje
rat gå in på beräkningar konstaterar jag utifrån mängden slaggvarp inom 
det halländsk-skånska järnproduktionsområdet, att uttaget av skog sam
mantaget måste ha omfattat stora arealer.
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Den väsentliga frågan är hur människor hanterade skogen. Drev man in
samlingen av ved som en form av skogsbruk med en vetskap om att uttag 
och återväxt måste balanseras? Eller var det en form av vad vi idag skulle 
betrakta som en rovdrift? Fanns det en sådan rikedom av råvaror att konse
kvenserna av nyttjandet inte blev uppenbart förrän efter flera sekler? Rela
teras dessa frågor till diskussionen om protoindustriella miljöer och en 
ökande efterfrågan på järn under medeltid, kan jag ana att en inriktning 
mot maximering framför en form av balanserat skogsbruk kom att priorite
ras.

Burmans karta från 1684 ger en bild av landskapets nyttjande och hur 
detta genom sju sekler formats till ett kulturlandskap. En nutida betraktare 
kan urskilja inritade arealer för löv- respektive barrskog. Öppna områden 
finns invid sjöar och längs vattendrag. En digital bearbetning av kartan i 
form av rektifiering ger möjlighet att i en storskalig översikt klarlägga var 
symboler för slaggförekomster och slaggvarp placeras. En stor del av de ab
strakta symbolerna inom begränsningarna för Oderljunga, Skånes-Fager- 
hults och Örkelljunga socknar sammanfaller med de arealer som markerar 
röjda och/eller öppna områden. Min tolkning av detta är att skogsavverk
ning kan ha haft två sammanfallande syften. Det har varit ett parallellt för
lopp som syftat till att anskaffa ved för kolning och fortsatt arbetet med 
järnhantering, samt att få markområden röjda för åkerbruk (Jfr. Anglert & 
Lagerås 2008, s. 84ff).

I jorddrevningen 1671 karakteriseras bokskogarna i Örkelljunga och 
Skånes-Fagerhults socknar som ganska ringa. Furuskog finns i ganska stora 
mängder men dess virke är mycket klent. I beskrivningar av enskilda hem
man som Fedingshult och Örnalt noteras att skog finns för bränsle och furu 
till husbehov. Vid Smedhult, Bjärabygget och Porkenahult omtalas också 
skog för bränsle och att byggnadstimmer av furu finns att tillgå, men att vir
ket är klent (Skansjö manus). Här vill jag föra fram tanken om att den 
svenska administrationen främst sökt efter stabilt byggnadsvirke och inte 
förstått det klena virkets värde som ved för kolning.

Tolkningen av pollendiagrammen utifrån prover hämtade ur mossar vid 
Ringarp och det övergivna torpet Grisavad, samt våtmarker nära lokalerna 
Rosts Täppa på Värsjö utmark och Tviste plats på Bjärabyggets utmark, vi
sar på lokala röjningar i samband med gårdars etableringar under äldsta 
medeltid. Här kan igenväxning som konsekvens av gårdarnas övergivande 
konstateras och röjningar vid återetableringar urskiljas. Det finns emellertid 
inga indikationer i diagrammen på att stora arealer i gårdarnas närhet skul
le ha ödelagts på skog. Även om skog höggs ner för att skaffa bränsle till dri
va järnproduktion och samtidigt röja mark för åkerbruk, visar Burmans 
karta från 1684 att stora skogsarealer återstod. Ljunghedarnas senare ut
bredning kan knytas till 1700- och 1800-talet (Lagerås 2007, s. 116ff, 125ff, 
133; Anglert & Lagerås 2008, s. 91f).
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Ord om slutet

Det finns ett par huvudorsaker till det halländsk-skånska järnproduktions
områdets kollaps och att dess protoindustriella miljöer inte kom att genere
ra en fortsatt industrialisering. En tilltagande rivalitet mellan danska och 
svenska riket innebar påfrestningar för lokalbefolkningen på båda sidor om 
riksgränsen. Invånarnas kulturella identitet knuten till landskap, bebyggel
sens historik och ekonomiska försörjning ifrågasattes av centralmakterna 
som krävde lojalitet. Befolkningens kulturella och ekonomiska kapital för
minskades. Krig och plundring innebar en existentiell påfrestning som defi
nitivt undergrävde den lokala samhällsorganisationen.

Sett ur ett makroekonomiskt och centralmaktsperspektiv, försvann 
marknaden för järnproduktionsområdet. Den svenska kronan införde ett 
handelsförbud gentemot Danmark. Ett marginalområde som efter kolonisa
tion utvecklades till ett centralt ekonomisk produktionsområde, förvandla
des till ett område vars befolkning levde på marginalen. De protoindustriel
la miljöerna industrialiserades aldrig. De deindustrialiserades.

Låt oss anta att Halland, Skåne och Blekinge skulle ha förblivit delar av 
Danmark. Hade järnproduktionen utvecklats eller avvecklats?

Stora arealer av skog fanns kvar vid 1600-talets slut och sannolikt var 
malmreserverna i sjöarna inte helt uttömda. På Jylland och de danska öar- 
na fanns varken skog och malm längre att tillgå. Med den danska kronans 
engagemang i järnhanteringen fanns en politisk vilja att utveckla produktio
nen i Halland och Skåne. I ett långsiktigt perspektiv skulle sannolikt denna 
metallhantering urholkas. Naturresurserna är ändliga!

En avgörande faktor var den massiva gruvdriften i svenska Bergslagen 
(Hechscher 1957). Den svenska kronan och administrationen var helt inrik
tad på att stödja och utveckla järn och kopparproduktion inom landets 
gränser. Marknadsekonomisk skulle denna verksamhet byggd på ett nätverk 
av gruvor, hyttor med masugnar, järnverk och transportleder mot utskepp- 
ningshamnar ha konkurrerat ut den danska verksamheten byggd på sjö
malm. En annan dimension att analysera är de olika samhällsorganisationer 
som formades i Hallands, Skånes och Blekinges skogsbygder jämfört med 
Bergslagen. Detta är i sig ett ämne för en ny bok.

Även om den danska järnproduktionen på kommersiella grunder kon
kurrerats ut, skulle ändå förutsättningarna för industriell utveckling inom 
och i anslutning till det halländsk-skånska järnproduktionsområdet ha varit 
betydligt större. Vattenkraftsdrivna anläggningar, hantverksskicklighet och 
makroekonomiska strukturer skulle ha bevarats under fredsår och inte 
skingrats under ofredsår. En dansk hemmamarknad för avsättning av järn 
och skogsprodukter skulle ha funnits kvar. Den danska nationalekonomis
ka utvecklingen från 1600-talet och fram till 1800-talet skulle ha haft en 
tydligare råvarubaserad industriell prägel. Det förlorade järnet innebar för
lorade möjligheter.
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Järnhantering som 
regional identitet

En antropologisk utgångspunkt

De inledande frågeställningarna för denna bok är av empirisk och systema
tiserande karaktär. Frågor formulerade i syfte att orientera i okänd terräng 
för att systematisera data ur materiell kultur, skriftligt källmaterial och litte
ratur. Resultatet är berättelsen om kolonisation av ett marginalområde med 
potential för sammansatt ekonomisk försörjning delvis byggd på jordbruk, 
men framför allt skogsbruk och järnhantering. Skogsbygder som av gårdar
nas brukare omgestaltades till ett protoindustriellt landskap för järnpro
duktion av stor betydelse för danska riket. Bygdernas förödelse genom krig 
och av strypta handelsförbindelser med det stympade Danmark, orsakad av 
svenska centralmakten under senare delen av 1600-talet, innebar en slut
punkt för den sydskandinaviska storskaliga järnhanteringen. En produktion 
uppbyggd kring blästugnsteknologi, limonitmalmer och skogsbruk. Sett ur 
ett makroekonomiskt perspektiv skulle denna verksamhet med tidens gång 
förmodligen ha konkurrerats ut av järnproduktionen vid Bergsslagens gru
vor och hyttor.

I denna bok har sydskandinavisk järnhantering diskuterats generellt ur 
ett långtidsperspektiv och för det halländsk-skånska järnproduktionsområ
det utifrån tre medellånga varaktigheter. Järnhantering är en arbetsprocess 
med ett flertal tekniska moment som innefattar råvaruberedning, produk
tion av järn i blästugn och förädling genom smide - en funktion av smeders 
metallurgiska kunskap, hantverksskicklighet och former för kunskapsöver
föring. Arbetsprocessen är också ett uttryck för samhällsorganisation med 
gruppers och individers sociala relationer och roller - en spegling av lokal
samhället, dess mentalitet och regionala identitet.

En diskussion om järnhantering som uttryck för regional identitet måste 
framöver föras ur ett antropologiskt perspektiv med arkeometallurgi som 
fundamentalt stöd. Rummet bör vara knutet till gård och järnhanterings- 
plats för att ge möjlighet att skapa en bild av hur brukarna rörde sig i land
skapet. Det kronologiska perspektivet är begränsat till korta tidsskeden då 
människors handlingar står i centrum för analysen.
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Kosmologi och färger

Järnhantering är inte enbart en fråga om att producera metall. Det är i all
ra högsta grad ett uttryck för och en del av samhällens kosmologi. Denna 
utgångspunkt var väsentlig för en studie från början av 1990-talet av järn
hantering i afrikanska samhällen före de europeiska makternas intrång. I 
artikeln Metaphors and representations associated with precolonial iron
smelting in eastern and southern Africa (1993) presenterar D.P. Collet pro
duktion av järn relaterad till två olika kosmologiska förhållningssätt. Inom 
det ena sammanflätas framställning av järn i ugnar med berättelser om re
produktion av människan. Eld är i sammanhanget ett naturligt element 
som domesticerats och som kan skapas i hemmets miljö. Inom den andra 
kosmologin framhålls vinden som det viktiga av naturen skapade elemen
tet - nyckfull, ombytlig och svår att kontrollera. Collet ser de viktiga rela
tionerna mellan hetta och ugn, respektive mellan vind och bälg. Kosmolo
gier medför också direkt variationer i materiell kultur. I fråga om järnhan
tering görs exempelvis merparten av utsmyckningarna av antingen ugn 
eller bälg, beroende på vilket element som värderas som viktigast av sam
hället. Till kosmologin hör också ord, språk, sånger och handlingar som 
beskriver hantverket och därmed traderar kunskapen om järnhantering
(Collet 1993, s. 502f, 509f).

Ofta har antropologiska studier av samhällen från andra kontinenter an
vänts som förebilder då analyser gjorts av äldre samhällen inom Skandina
vien. Jag menar att vi måste tillämpa ett mer gediget antropologiskt förhåll
ningssätt vid analyser av skandinaviska förhållanden under förhistorisk, 
medeltid och tidig modern tid. Här är kontrasten stor gentemot hur diskus
sioner traditionellt förts om järnhantering inom den arkeologiska och arke- 
ometallurgiska disciplinen. Fokus har främst legat på processtekniska frå
gor, järnhanteringsplatsers materiella kultur, omgivande bebyggelse och till 
viss del arbetsorganisation. Ett förändrat perspektiv finns i boken Det star
ka landskapet (1997) där Lars Ersgård för en diskussion om att ritual och 
handling utgjorde ett medium för kunskapsöverföring kring en komplicerad 
process. Parallellt med denna tradering reproducerades också den sociala 
identiteten (Ersgård 1997, s. 44). Ett annat nytt förhållningssätt inom äm
net presenteras i böckerna Dödens hand - en essä om brons och hällsmed 
(Goldhahn 2007) och Transformatoren - Ildens mester i jernalderen (Østi- 
gård 2007). Författarna diskuterar här smedens roll och specialistkunska
per i samhället under brons- och järnåldern, samt hur denna roll förändra
des. Bronssmeden var en transformator och dennes arbete var väl integrerat 
i samhällets olika ceremoniella sfärer. Under järnåldern marginaliserades 
smedens roll, och dennes arbete med järnhantering kom under yngsta järn
ålder och medeltid att få en utpräglad ekonomisk funktion.
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En möjlighet att vidga diskussionen rörande järnhantering i riktning mot 
att belysa mentalitetsaspekter är att ta utgångspunkt i begreppet färg och 
dess olika kulörer som symboler. Människor har givetvis ett produktions
perspektiv på landskapet man lever i och en bild av hur detta skall brukas. 
Jag menar att i metallurgiska sammanhang utgör olika färger och männis
kors perception av dessa en språklig möjlighet att förmedla kunskap och 
skapa förutsättningar för järnframställning.

I sammanhanget utgör kärr och långsamt flödande bäckar källor för 
myrmalm. Källor som även ger associationer till skapande och platser där 
offergåvor deponeras. Källor där jord och vatten av röd till rödbrun färg ger 
lokalerna ett magiskt skimmer och innehåll (Englund 2002, s. 177; Nilsson 
& Nilsson 2003, s. 275). Jag vill framhålla detta som ett viktigt inslag i hur 
man sökte och hittade limonitmalm, samt formade och namngav landskaps
rum. Studier har påvisat en för många kulturer gemensam viktig aspekt på 
källsprång som offerplats och symbol för såväl döden som pånyttfödelse 
och helande (Carmichael m.fl. 1998). I en landskapsarkeologisk diskussion 
rörande naturplatsers betydelse och nyttjande visar Richard Bradley på våt
markers innebörd som slutpunkt på användandet för olika föremål. Ned
läggning av bronser i nämnda naturliga miljöer utgjorde ett markant inslag 
i södra Skandinavien under mer än ett millennium. En sammanställning av 
fyndkontexter för bronser i västra Skåne konkretiserar denna bild ytterliga
re (Bradley 2000, s. 5Iff; Nilsson & Nilsson 2003, s. 273ff; Karsten 2005). 
Det finns således en tradition att associera metaller med våtmarker; att off
ra och deponera metallföremål respektive att från likartade miljöer hämta 
malm för att skapa metall.

Vid järnframställning i blästugn och efterföljande smide är materialets 
temperatur av största betydelse för rätt hantering. Här finns en direkt rela
tion mellan temperatur och en färgskala som sträcker sig från djupt mörk
rött till vitglödgat (Englund 2002, s. 177, 338ff; Buchwald 2005, s. 132). 
Att omforma materia och skapa järn är inte bara en teknisk process, utan 
kan även liknas vid födelse. Materiens färger i olika skeden utgör därmed en 
symbolladdad egenskap, parallellt med att skiftningar längs färgskalan för
medlar och relaterar till tekniska kunskaper. Idag har vi ett teknologiskt 
språk för att beskriva omvandlingsprocessen av malm till järn. Språkbruket 
i det förflutna känner vi inte, men genom att bedöma en färgskala från dovt 
mörkrött till vitglödgat kunde materiens temperaturer avläsas. Malmens, 
slaggens och järnluppens färg var avgörande för när olika moment i arbets- 
och hantverksprocessen skulle genomföras. Jag vill hävda att tradering av 
kunskap och kompetens skedde genom ett språk med anslutning till skapel
semyter och födsel, där källor, vatten och färg konkretiserade och symboli
serade förloppet. De var språkliga och materiella noder i berättelser som bar 
en kunskapsförmedling.
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Järnhantering och habitus

Frågan om metallurgisk kunskap, hantverksskicklighet och tradering av 
dessa erfarenheter kan också analyseras utifrån människors handlingar. An
tropologen Bourdieus arbeten med fokus på begreppet habitus är här av 
stor relevans. Habitus är en princip som strukturerar det dagliga livets prax
is. Det är en analys av hur människor handlar omedvetet som medvetet i 
vardagens olika situationer. Handlingar och mönster av handlingar har be
tydelse för hur individer uppfattar och klassificerar omvärlden i relation till 
sig själva och det samhälle man utgör en del av. Habitus är ett mellanled för 
individuellt agerande i relation till övergripande samhällsstrukturer. En sam
ling strategier som skapar möjligheter att handla i oförutsägbara situationer. 
Habitus har formats av individers tidigare liv och erfarenheter och styr där
med deras framtida beteende.

Habitus är ett uttryck för praktisk kunskap som lärs ut genom det dag
liga livet genom hur människor agerar. Främst omedvetna men även med
vetna handlingar skapar regelbundna mönster för det mänskliga beteende 
som naturligtvis formar ramar för materiell kultur. De sätt som människor 
agerar och kommunicerar på och den materiella värld man skapat och fort
sätter skapa kring sig, utgör en grund för individers som samhällens identi
tet. Här finns även ett incitament till formering av grupptillhörighet - vi och 
dom (Bourdieu 1977, s. 78ff, 1994).

I detta sammanhang kan bygderna inom det halländsk-skånska järnpro
duktionsområdet delvis ses som ett specifikt habitus med en egen livsstil. 
Denna har byggt på ett kulturellt och socialt kapital grundat på kunskap om 
järnhantering, skogsbruk och boskapsskötsel i ett naturlandskap som in
byggarna lärt sig bruka, samt människors sociala ställning och gårdars jord
natur. I den materiella kulturen konkretiseras bygdernas specifika habitus 
exempelvis av anläggningars konstruktion och handhavande vid järnhante- 
ringsplatser. En annan konkretisering utgörs av en lokal byggnadsstil repre
senterad av det sydgötiska huset (Anglert 2008c, s. 182ff; Anglert 2008d, s. 
238; Knarrström & Larsson 2008, s. 58ff; Larsson 2008, s. 247ff).

I ett tidigare kapitel ställdes frågan; Vad är järnhantering? Jag vill när
mast definiera detta som en arbetsprocess med ett flertal tekniska moment, 
vilka konkretiserar smeders metallurgiska kunskap och hantverksskicklig
het. Arbetsprocessen är också en spegling av lokalsamhället, dess mentalitet 
och regionala identitet. Därmed kan begreppet järnhantering sett utifrån ett 
antropologiskt perspektiv ges en djupare innebörd. Nämligen metallurgisk 
kunskap som en form av kulturellt kapital som skapar en grund för en spe
cifik regional kulturell identitet. En identitet som traderas genom handling
ar som del av kunskapsöverföring (Jfr. Ersgård 1997, s. 44).

Beskrivna antropologiska förhållningssätt är en framkomlig väg för att 
analysera mentalitetsaspekter och regional identitet bakom inbyggarnas
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Figur 70. En arbetsbänk med smidda föremål i en smedja i Norra Åsbo härad. En bild 
som minner om järnhantering under äldre tider. Foto Thomas Hansson.

skapande av ett protoindustriellt landskap i skogsbygderna där Halland, 
Skåne och Småland möts. Ämnet måste bearbetas ur ett högst lokalt rums
ligt perspektiv, där arbetets fokus består i att söka systematik och oregel
bundenheter i människors handlingsmönster.

En materiell grund för en studie bör bestå i jämförelser av gårdars topo
grafiska lokalisering, rumsliga utbredning i terräng och i skattelängder no
terade jordnatur och brukare. I sammanhanget är järnhanteringsplatsers 
etablering i naturlandskapet av största betydelse. Genom att betrakta land
skap som en topografisk relief öppnas möjligheter att analysera inbyggarnas 
rörelsemönster längs stigar och vägar, hur man tog omgivande terräng i an
språk och gav dessa en innebörd.

Järnhanteringsplatser är tacksamma att studera då de inrymmer en 
basstruktur som består av anläggningar typ blästugn, städ/fällsten, ässja, 
samt avsatta lager av slagg och kol. Beroende på hur smeder har arbetat 
med järnframställning i blästugn och hur påföljande smide utförts, samt hur 
länge hantverksplatser brukats och återbrukats, har materiell kultur avsatts 
på högst skiftande sätt. Härur öppnas möjligheter att analysera människors 
handlingar i nyanser av regelbundenheter eller påtagliga avvikelser. Arkeo- 
metallurgiska analyser av slagg ur lager och material kring anläggningar är 
av absolut största betydelse då resultaten påvisar jämnhet i smeders arbete 
eller avvikelser som blottar variationer i arbetets utförande. En fråga sett ut
ifrån ett antropologiskt perspektiv är vilka handlingar som skall betraktas 
som omedvetna och rutinmässiga, medvetna och rutinmässiga eller medvet
na i syfte att bryta ett etablerat mönster av handlingar.

Att i kommande studie bruka begreppet habitus vid bearbetning av 
gårdsmiljöer och järnhanteringsplatser i ett protoindustriellt landskap ger 
möjlighet att analysera smeders metallurgiska kunskap, hantverksskicklig
het och tradering av erfarenheter, samt att få en bild av bygders identitet och
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dess inbyggares mentalitet. En i tidigare kapitel omnämnd bok Landskap 
bortom traditionen (Anglert 2008a) behandlar bebyggelseutveckling och 
frågor om marginalitet i Norra Åsbo härad under medeltid och tidig mo
dern tid. Denna bok Det förlorade järnet beskriver bakgrund och framväxt 
av ett protoindustriellt landskap byggt på järnhantering, skapat av koloni
sationsområdets och skogsbygdens inbyggare. För att nå fram till en fördju
pad bild av områdets regionala identitet är det nödvändigt att studera går
dar och järnhantering på mikronivå. Detta kräver frågeställningar formule
rade ur antropologiskt perspektiv för att belysa mentalitet, metallurgisk 
kunskap, hantverksskicklighet och tradering av erfarenheter. Ur detta per
spektiv kan vi vinna ny kunskap om järnhantering bortom vår traditionella 
horisont.
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Bilaga
Sammanställning av 14C-dateringar från järnhanteringsplatser

Tabell 1; Järnhanteringsplatser inom halländsk-skånska järnproduktionsområdet

Socken Raä
nr

Nr enl. 
Ödman

Fastighet Provkontext Topografiskt
kontext

Lab. Nr. BP 14C 1 sigma

Vittsjö 150 21 Lilla Vittsjö Slaggvarp Våtmark Lu-4688 270±90 1480-1680

Vittsjö 222 23 Björkefalla Slaggvarp Våtmark Lu-3596 300±60 1490-1660

Vittsjö 89 14 Lehult (östra) Ugn? Våtmark Lu-4623 3551100 1450-1640

Vittsjö 92 15 Lehult (västra) Ugn Våtmark Lu-3597 450160 1400-1500

Vittsjö 89 14 Lehult (västra) Lager Våtmark Lu-4453 550160 1310-1440

Örkelljunga 71 Östra Ringarp Ugn Våtmark, 
invid bäck

St-1696 650±65 1280-1400

Vittsjö 89 Lehult (östra) Ugn? Våtmark Lu-3598 710160 1250-1310

Vedby 92 Linneröd Slaggvarp Våtmark St-16631 725145 1220-1300

Örkelljunga 71 Östra Ringarp Ugn Våtmark, 
invid bäck

St-1697 740165 1210-1300

Vittsjö 33 Björkefalla 1:7 Slaggvarp Våtmark Lu-4149 750+70 1200-1300

Vittsjö 33 Björkefalla 1:7 Slaggvarp Våtmark Lu-4148 890180 1040-1220

Vittsjö 30 Kallsjön Slaggvarp Sjö ka nt Lu-3946 230155 1630-1690

Vittsjö 85 11 Skansen Lager Sjökant Lu-3436 300+60 1490-1660

Vittsjö 32 Höjdalen Lager Sjökant Lu-3949 350155 1470-1640

Vittsjö 46 6 Ubbalt västra Slaggvarp Sjö ka nt Lu-3437 400+60 1430-1630

Vittsjö 47 7 Ubbalt östra Slaggvarp Sjökant Lu-3438 430160 1440-1520

Skånes-
Fagerhult

2 Malmängen Slaggvarp Sjökant Lu-4447 540180 1300-1440

Markaryd 28 Hannabad Slaggvarp Sjökant Beta-
120734

560180 1300-1430

Östra
Ljungby

Järnhyltan/
Kopparmöllan

Slagglager Vattendrag Lu-4689 270190 1480-1680

Vittsjö 243 26 Gundra storps 
kvarn

Slaggvarp Vattendrag Lu-3951 340155 1480-1640

Skånes-
Fagerhult

65 Stjärneholm Slaggvarp Vattendrag Lu-4145 360170 1540-1640

Hishult 2 Trän get Slaggvarp Vattendrag St-13629 420140 1430-1500

Vittsjö 83 10 Norra utmark Lager Sluttning
mot
vattendrag

Lu-3439 460±60 1440-1490

Hishult 22 Oxhult Slaggvarp Vattendrag St-13630 465140 1415-1455

Källor: Wedberg 1981, s. 19f; Englund 1995, s. 90; Ödman 2001, s. 131-142; Rubensson 2000, s. 332.
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Tabell 2; Järnhanteringsplatser vid sjön Fjällen i skogsbygderna mellan Halland och Småland

Socken Raä nr Fastighet Prov
kontext

Topografiskt
kontext

La b. Nr. BP 14C 1 sigma

Södra Unnaryd 151 Osberg 1:3 Slaggvarp Sjökant St-10173 660170 1240-1420
Södra Unnaryd 153 Osberg 1:3 Slaggvarp Sjö ka nt St-10174 690170 1210-1410
Södra Unnaryd 155:2 Osberg 1:3 Slaggvarp Sjö ka nt St-10175 525+70 1290-1500
Södra Unnaryd 227:2 Rangalsnäs 1:5 Slaggvarp Sjö ka nt St-10176 6101110 1180-1520

Källa: Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.

Tabell 3; Dateringar från järnhanteringsplatsen vid Bredabäck, Skånes-Fagerhults socken

Provkontext La b. Nr. BP 14C 1 sigma
L105, slagglager Ua-26868 875140 1030-1260
A3407, blästugn Ua-26872 855140 1040-1280
A5263, ugn? Ua-26874 830140 1060-1290
L107, kollager Ua-26870 755140 1210-1300
Fördämningsvall Ua-26866 775135 1210-1295
Fynd nr 533, fingerjärn ur L117, slagglager Ua-27132 700140 1240-1400
A4998, blästugn Ua-26871 620140 1290-1410
L105, slagglager Ua-26869 630135 1290-1410
L118, sandlager vid sågverksgrund Ua-26873 310+40 1480-1660
Sågverksgrund Ua-26865 150140 1660-1960
Sågverksgrund Ua-26867 85135 1680-1960

Källa: Forenius m.fl. 2005b, s. 6.

Tabell 4; Dateringar från den protoindustriella järnhanteringsplatsen 
vid Östra Spång, Örkelljunga socken

Provkontext La b. Nr. BP l4C 1 sigma
L116, slagglager, G7968 Grn-28689 440±25 1434-1467
A2387, mulltimmerblästugn GrN-28683 380±20 1450-1620
A5507, kolbotten GrN-28332 375±20 1460-1620
L116, slagglager, G7970 Grn-28686 375±20 1460-1620
L116, slagglager, G8274 Grn-28688 365±20 1470-1630
A8921, stolphål under mulltimmerblästugn Grn-28684 320±20 1520-1640
L108, slagglager, G3505 GrN-28333 315±15 1520-1640
A2127, blästugn GrN-28330 315±20 1520-1640
L105, lager med slagg, G3308 Grn-28685 300±25 1520-1650
L105, lager med slagg, G3503 Grn-28687 280±20 1520-1660

Källa: Forenius m.fl. 2005a, s. 21.
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I det kuperade sjö- och våt- 
marksrika skogslandskapet 
där Halland, Skåne och 
Småland möts finns södra 
Skandinaviens största anhop
ning av lämningar efter järn
hantering. Stora högar av 
slagg och rester av bläst- 
ugnar, där malm från våt
marker och sjöar i stark hetta 
omvandlades till järn, minner 
om en svunnen historia.

I boken Det förlorade järnet 
tecknas en bakgrund till hur 
kolonisatörer under äldsta 
medeltid tog obygder i an
språk i danska rikets östra 
utkant. Ett naturlandskap 
med myr- och sjömalm, röd
jord och skog. En skogs
bygd som av dess inbyggare 
under senmedeltid och 1500- 
talet omgestaltades till ett 
protoindustriellt landskap 
för järnproduktion av central 
betydelse för Danmark.

Ett protoindustriellt land
skap med en gryende 
industrialisering genom 
etablering av järnverk som 
efter Roskilde 1658 gick 
förlorat. Skogsbygder där 
järn aldrig mer skulle komma 
att tillverkas.
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