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I. INLEDNING 

1.1. Introduktion 

1.1.1. Oansenliga spår efter en ansenlig 
produktion 
Spridda fragment av deglar och gjutformar, 
några få metalldroppar. Detta är i regel de enda 
rester som återstår på en plats där bronsålderns 
metallföremål gjutits. Gjutavfallet speglar dessu-
tom en otacksamt liten andel av produktionens 
ursprungliga omfattning. Att karaktärisera spå-
ren efter gjutningen som oansenliga är därför 
ingen underdrift (se figur 1). Gjutplatserna från 
skandinavisk och nordeuropisk bronsålder har 
förblivit svåridentifierade, och materialet har 
beskrivits som frustrerande tunt (ex Harding 
2000:232; Jensen 2002:129, 367; Fontijn 
2002:28; Jantzen 2008:293, 311), och både bok-
stavligt och bildligt överglänsta av de impone-
rande slutprodukterna (Kienlin 2013:431f). 

I kontrast till bronsföremålens betydelse och den 
omfattande forskning som ägnats åt metallens 
användning, cirkulation och deponering (ex 
Ekholm 1911; Baudou 1953, 1960; Oldeberg 
1974, 1976; Aner & Kersten 1973; Levy 1982; 
Håkansson 1985; Bodilsen 1986; Larsson 1986; 
Vandkilde 1996; Sørensen 1997; Bradley 1988, 
1990; Kock Johansen 1993; Kaul 1998; Kristi-
ansen 1987, 2002; Fontijn 2002; Fredengren 
2011; Kresten 2005; Harding 2007; Ling et al. 
2012, 2014; Melheim 2012; Horn 2013; Rund-
kvist 2015), är vår begränsade kunskap om till-
verkningens sociala och rumsliga förutsättningar 
något av en paradox. Att överbrygga glappet 
mellan de oansenliga gjutresterna och de glän-
sande bronserna är därför en intressant arkeolo-
gisk utmaning. 

När gjutplatser väl påträffats har de sällan levt 
upp till förväntningarna på verkstäder eller tyd-
liga hantverksplatser (ex Björhem & Säfvestad 
1993:78; Helander & Zetterlund 1997:31, 35; 
Ullén red. 2003; Strucke & Holback 2006:27).
De otydliga gjutplatserna i fält står i stark kon-

trast mot rådande tolkningar om hantverkets 
organisation – här möter vi antaganden om spe-
cialiserade verkstäder, prestigegodsproduktion 
på hövdingagårdar, esoteriskt hantverk på kult-
platser parallellt med en förmodat utbredd, men 
svårfångad, ”hushållsproduktion” (ex Kristians-
en & Larsson 2005:225ff; Goldhahn 2007; 
Thrane 2013:750). Oklarheten kring vad brons-
hantverk på olika platser representerar framträ-
der tydligast då enskilda gjutfynd tolkas i arkeo-
logiska rapporter (ex Frölund & Schütz 
2007:245). Vad innebär egentligen fynd av gjut-
formsfragment på en plats? Vad skiljer spåren
efter en småskalig hushållsproduktion från en 
verkstadsplats? Är bronshantverk i sig alltid en 
indikation på närvaron av en elit? Har tillverk-
ningen överhuvudtaget bedrivits där gjutavfall 
påträffas, eller flyttades avfallet från en annan 
plats? 

Figur 1. Exempel på oansenliga gjutfynd. Gjutforms-
fragment från brons- och järnåldersboplatsen i 

Fansta (Bälinge RAÄ 432), Uppland som undersöktes 
av SAU 2006. Foto: Författaren. 

Mitt intresse för bronshantverkets oansenliga 
och svårfångade spår väcktes när jag deltog i en 
seminariegrävning vid en hällristningslokal på 
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västkusten under min studietid. En av säsonger-
na dök det upp ett misstänkt degelfragment i ett 
av schakten, vilket resulterade i en jakt efter 
referenser till liknande fynd. Jag insåg snart att 
avfall efter bronsgjutning är ett relativt vanligt 
fynd från bronsålderslokaler i Sverige och Skan-
dinavien. Trots detta är omständigheterna kring 
tillverkningen av bronserna – både de rent prak-
tiska och de sociala – fortfarande relativt 
okända. Dagens tolkningar har istället i hög grad 
influerats av strukturmarxistisk antropologi rö-
rande specialisthantverk i hierarkiska samhällen 
samt funktionalistiska antaganden utifrån före-
målen. Detta har resulterat i en modell där en 
(förmodat) elitstyrd specialistproduktion av 
”prestigegods” ställs mot en (förmodat) hus-
hållsbaserad produktion av ”bruksföremål” (ex 
Oldeberg 1960:50; Jensen 2002:365; Kristiansen 
& Larsson 2005:225ff; Thrane 2013:750). Få 
har dock försökt förankra (eller utmana) dessa 
tolkningar i de konkreta spåren efter tillverk-
ningen. 

Trots att mängden tillvaratagna gjutfynd ökat 
stadigt de senaste decennierna, saknas fortfa-
rande en analys där hantverkets platser under-
söks i ett jämförande perspektiv och tillverk-
ningens sociala sammanhang kartläggs mer in-
gående. Denna avhandling är ett försök att bidra 
till en sådan analys. Materialet från de senaste 
decennierna uppvisar en stor variation, och har 
delvis varit svårt att passa in i traditionella tolk-
ningsmodeller om centrala verkstadsplatser 
kontra småskalig hushållsproduktion. De oan-
senliga gjutspåren har visat sig vara en spän-
nande ingång till bebyggelsestruktur, kulthus, 
initiering, politisk ritual, samhällsstruktur,
boplatsorganisation och världarna bakom bron-
serna. Bronsålderns gjutplatser bjuder därmed –
som det mesta i arkeologin – på ett fascinerande 
möte med attityder, sammanhang och världsbil-
der annorlunda än våra egna. 

1.1.2. Bakgrund 
Få material har blivit lika synonyma med brons-
ålderns eliter som bronset. Bronsföremålen hade 
en central roll i rituella och politiska sfärer; i 
högstatusdräkt, som redskap och rekvisita i ritu-
aler, som vapen i strider, dueller och jakt, i kult 
och procession och som offergåvor i våtmarker 
och vattendrag (Nordbladh 1989; Sørensen 
1989, 1997, 2015; Jennbert 1993; Kock Johan-
sen 1993; Levy 1999; Thrane 2006a; Horn 
2013). Att tillverkning av metallföremål krävde 
råmaterial utifrån, och därmed länkade de skan-

dinaviska bronsålderssamhällena till vidsträckta 
allians- och utbytesnätverk, framhålls ofta som 
en central faktor för ökad social och ekonomisk 
konkurrens och framväxandet av en allt mer 
stratifierad samhällsstruktur under bronsålder 
(Kristiansen 1998; Kristiansen & Larsson 2005; 
Ling et al. 2013; Vandkilde 1996:318f, 2016;
Jensen 2002:100ff). Bronsmetallurgin har fram-
hållits som en katalysator för den kulturhisto-
riska och politiska utvecklingen mot ökad hie-
rarkisering och framväxandet av hövdingdömen 
i Europa (Kristiansen 1998:3f). Kunskap om 
bronshantverk har betonats som en av flera kul-
turella komponenter, såsom vapen, nya krigari-
deologier och religiösa myter, som spreds från 
södra Europa och Medelhavsområdet via elitens 
nätverk (Kristiansen & Larsson 2005:41). 

Monopolisering av införsel, produktion och 
konsumtion av brons – men också kontroll av 
smederna och deras specialistkunskap – har lyfts 
fram som möjliga nyckelfaktorer bakom elitens 
makt. Timothy Earle och Kristian Kristiansen 
har föreslagit att smeder tillhörde hövdingars 
hushåll. Allt mer forskning talar dock för att det 
var införseln av bronset som var den mest poli-
tiskt kontrollerade och prestigemässigt laddade 
aspekten av metallen (Kristiansen & Larsson 
2005; Ling & Rowlands 2013; Earle et al.
2015). För att genomföra utfärder krävdes till-
verkning och utrustande av båtar/kanoter, orga-
niserandet av en bemanning om 10-20 personer, 
och kunskaper om navigation samt kommunikat-
ion med främmande grupper (Ling & Rowlands 
2013; Wehlin 2014). Detta talar för att längre 
maritima resor var resurskrävande och sannolikt 
också en kulturellt betydelsefull aktivitet. 

[...] the use of the ship as a symbol started with 
the beginning of the Bronze Age and the onset 
of the importation of larger quantities of 
bronze, thus providing clues to some of the 
staple symbolic values of the ship. The ship is 
to be regarded as a symbol of power and status 
and a symbol of the control of the import of 
this metal, which was mostly used for objects 
of prestige or for cultic rituals. […] Thus the 
ship could be regarded as a powerful political 
and social symbol, related to the access to 
bronze, which in itself played a role in symbol-
ising prestige and probably giving the right to 
exercice political authority and to perform or 
direct the religious rituals. In other worlds: 
without ships, no bronze, no political or reli-
gious symbols of power made by bronze, no 
important rituals employing these objects. 
(Kaul 1998:84)
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Flera forskare, bland annat Thomas B. Larsson 
och Kristian Kristiansen, har lyft fram antropo-
logen Mary Helms tvärkulturella studier av re-
sor, världsbild och attityd till det exotiska i små-
skaliga samhällen som relevant för bronsålders-
samhällena i Norden (Kristiansen 1998: Kristi-
ansen & Larsson 2005). Införskaffandet av 
föremål från en geografiskt och kosmologiskt 
avlägen sfär betraktas i många småskaliga kul-
turer som resor in i farliga och liminala världar, 
och har ofta blivit en arena för prestige (Helms 
1993). Expeditioner för att byta till sig brons 
från okända platser utanför det lokala samhället 
är förmodligen en central orsak till metallens 
höga värde och starka ideologiska betydelse. 
Utfärderna krävde dessutom värdefulla material 
som bronset kunde bytas mot – kanske ylle, 
läder, bivax, honung och bärnsten – vilket också 
indikerar vikten av ekonomiska resurser och 
kontroll över jordbruksproduktion, mark och 
tamdjur (Jensen 2002; Olausson 2004:133; 
Randsborg 2011). 

En annan viktig orsak till bronsets höga värde 
var sannolikt metallens exotiska ursprung. Icke-
lokala, ovanliga råvaror från sfärer utanför lo-
kalsamhället betraktas ofta som särskilt laddade 
i småskaliga samhällen (Helms 1993; Kristians-
en & Larsson 2005). Att metallen ansågs ha 
speciell laddning och magiska egenskaper an-
tyds också av de bronsbitar som ingått i så kal-
lade schamanväskor, tillsammans med bronsål-
derns (rak)knivsuppsättningar och amuletter 
såsom särskilda stenar och snäckor samt ben och 
klor från vilda djur (Kaul 1998:18). Bronsets 
kulturella status och associationer kan vi bara 
spekulera om, men ett rimligt antagande är att 
bronsets lyster och färg förknippades med de 
centrala mytologiska motiven sol och måne (se
ex Herbert 1984: kapitel 11; Hosler 1994). 

I exceptionella praktföremål, såsom lurar, häst-
utstyrsel, halskragar och stora bältesornament, 
utnyttjades bronsets ljusreflekterande kvaliteter 
och klang på ett effektfullt sätt (Levy 1991). 
Föremålens laddade betydelse understryks också 
i bronsernas ikonografi och estetik, med skepps-
former, ormslingor, hästar och andra mytolo-
giska ledmotiv. Bronset som ett viktigt medium 
för samhällets elit är oomtvistat. Samtidigt före-
kom metall även utanför ceremoniella och eli-
tära kontexter. Brons användes för knivar, nålar 
och yxor, det vill säga redskap för träarbete, 
skörd och punsning – föremålstyper som hade 
mer spridd användning i samhället, inte minst 
under yngre bronsålder. 

1.1.3. Problemformulering 
Hur tillverkningen av bronsföremålen organise-
rats rent praktiskt men också socialt och politiskt 
är sedan länge en viktig tematik i forskningen 
(ex Oldeberg 1933; Herner 1987; Levy 1991; 
Rønne 1993, Barber 2003; Jantzen 2008; Nils-
son 2011; Nørgaard 2014, 2016), inte minst 
eftersom gjutarna försåg samhällets elit med 
prestigeföremål och maktsymboler. I vilken mån 
och på vilket sätt bronshantverket kontrollerades 
av samhällets elit råder det dock delade mening-
ar om. Likaså finns olika hypoteser om var
bronsgjutning rent faktiskt utfördes. Ett grund-
läggande problem är att inblicken i gjutplatserna 
förblivit begränsad. Tolkningarna har istället i 
hög grad formulerats utifrån de färdiga föremå-
len, och färgats av specifika modeller kring spe-
cialistproduktion i antropologisk teori, vilket 
nyligen problematiserats av Marie Louise Stig 
Sørensen (2015). Tillverkningen förutsätts ha 
organsierats i två nivåer som en, å ena sidan, 
rituell, rumsligt exklusiv specialistproduktion 
knuten till lokala ledare kontra en, å andra sidan, 
– helt okänd, men förmodat omfattande – hus-
hållsproduktion som bedrevs i liten skala på 
många boplatser. Av Jørgen Jensen har det ut-
tryckts på följande sätt: 

Metallet selv (bronze og guld) afspejlede end-
videre personers position i et udvekslings-
netværk af international rækkevidde. Særligt 
udsøgt forarbejdet metal og andre fine 
genstande afspejlede formentlig en position 
som en, der rådede over håndværkere i 
mesterværksteder, måske herskeren selv. (Jen-
sen 2002:222) 

En grundläggande fråga är alltså graden av 
rumslig och politisk centralisering: om hantver-
ket och hantverkarna helt eller delvis monopoli-
serades, om tillverkningen skedde i alla hushåll 
eller bara i vissa varifrån bronser distribuerades. 
Den rent faktiska kopplingen mellan gjutningen 
och samhällets elit är oklar: specialistverkstäder, 
centralplatser, hövdingaboplatser eller en rituali-
serad hantverksutövning på kultplatser? En an-
nan grundfråga är i vilken mån bronshantverk 
hade en rituell/esoterisk respektive pragmatisk 
karaktär, eller båda delar. En tredje grundläg-
gande fråga är hur vi kan förstå bronsgjutning-
ens kulturella, politiska och symboliska bety-
delse i samhället. Tidigare tolkningar av brons-
hantverkets organisation kan sammanfattas i 
följande punkter: 
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� Gjutning av prestigegods kontrollerades av 
eliten och utfördes på elitens centralplatser, 
på hövdingagårdar, i centrala verkstäder eller 
inom ”speciella bosättningar” (Rønne 1987;
Kristiansen 1987; Herner 1987; Bertilsson 
1986:113f; Larsson 1986; Thrane 1993, 
2013:750; Earle 1997; Jensen 2002:366; 
Kristiansen & Larsson 2005:225ff). 

� Parallellt med specialisthantverket i verkstä-
der förekom gjutning av enklare föremål på 
mindre gårdar; utfört av amatörer, alternativt
av ambulerande specialister från elitens 
centralplatser (Oldeberg 1960:50; Wrang 
1982; Løken 1987:239; Rønne 1987, 1993; 
Levy 1991; Björhem & Säfvestad 1993:80; 
Vandkilde 1996:315; Jensen 2002:365; 
Artursson 2007:54; Goldhahn 2007; Karlenby 
2011a:168, 2011b:41; Nilsson 2011; Thrane 
2013:750; Ängeby & Lindman 2017:133). 

� Gjutning utfördes på elitens centralplatser, 
och vissa (enklare) föremål distribuerades se-
dan därifrån till mindre gårdar (Weiler 
1994:120f; Carlie 2004:169). 

� Gjutning av föremål med kultiska och rituella 
funktioner skedde på kultplatser, medan pro-
fana föremål göts på boplatser (Kaul 1987a;
Levy 1991; Thrane 1993; Kristensen 2015).  

� Gjutningen utfördes på samlings- och han-
delsplatser, i bygdens stora grav- och kult-
platser (Melheim 2015a; Melheim, Prescott & 
Anfinset 2016). 

� Gjutningen var en esoterisk syssla och hant-
verkets exklusivitet upprätthölls genom av-
skildhet. Bronsgjutning utfördes inom inhäg-
nader eller på kultplatser, bortom allmänhet-
ens blickar (Goldhahn 2007, 2009a). 

� Gjutning utfördes ibland som del i begrav-
ningsritualer och var tidsmässigt, teknolo-
giskt och symboliskt länkat till kremering av 
döda, transformationer och synen på det 
mänskliga livsloppet under yngre bronsålder 
(Kaliff 1997:105; Oestigaard & Goldhahn 
2006; Goldhahn 2007; Goldhahn & Oesti-
gaard 2008; Melheim 2012; Ängeby 2017). 

Gjutningen måste också betraktas som en fas i 
en lång kejda i hanteringen av materialet – från 
införsel av metallen, till gjutning, användning 
och deponering. Politisk kontroll kan ha utövats 
i flera delar och på olika sätt i denna kedja. Det 
finns dock anledning att tro att produktionen –
och särskilt gjutmomentet – varit meningsfulla 
och viktiga händelser. Hur dessa händelser ex-
ploaterats socialt och politiskt är denna avhand-
lings avsikt att undersöka. Nya material från de 
senaste decenniernas fältarkeologi, vilka inte 

tidigare sammanställts, gör det nu möjligt att 
träda närmare hantverkets platser och sociala 
kontexter. Genom att undersöka var, när och hur 
bronsföremålen gjutits kan tidigare tolkningar 
utvärderas, och frågorna om bronshantverket 
belysas utifrån nya perspektiv. 

1.1.4. Syfte & frågeställningar 
Syftet med avhandlingen är att fördjupa kun-
skapen om bronshantverkets rumsliga, sociala 
och politiska organisation, med utgångspunkt i 
fynden från de faktiska gjutplatserna. Gjutplat-
serna rekonstrueras utifrån gjutavfall som tillva-
ratagits vid arkeologiska utgrävningar. Genom 
rumslig analys av gjutningen, i kombination 
med en kritisk genomlysning av traditionella 
antaganden och begrepp, kan tidigare tolkningar 
utvärderas och nya mönster identifieras. Mål-
sättningen är att bygga nya tolkningar på detalje-
rade, platsgrundade observationer av bronsgjut-
ningens läge och kontext i bebyggelsen – var
bronsföremålen tillverkats – och varför. Utifrån 
kartläggning, jämförelser och tolkning av sam-
manhanget kring tillverkning kan tidigare för-
ståelser utvecklas och utvärderas. Målet är att 
bidra till ökad förståelse för bronshantverkets 
roll i bronsålderns samhällen, med fokus på 
yngre bronsålder. 

Hur organiserades tillverkningen av brons-
föremål i södra Skandinavien under bronsål-
dern?

Utifrån denna övergripande frågeställning, och 
med avstamp i dagens forskningsläge, har jag 
formulerat tre delfrågor som väglett avhandling-
ens analys. Frågorna behandlar i tur och ord-
ning: vad gjutavfallet representerar, var föremål 
har gjutits och varför gjutningen organiserats på 
detta sätt.  

1. Vad representerar det gjutavfall som påträf-
fats i bronsåldersmiljöer i södra Skandina-
vien, och hur relaterar det till de ursprung-
liga gjutplatserna? 

2. Var utfördes gjutning i förhållande till be-
byggelsen, på vilka rumsliga och sociala 
arenor tillverkades olika bronsföremål, samt 
vilka faktorer kan förklara valet av gjutplats?  

3. Hur kan nya observationer kring gjutningens 
rumsliga organisation belysa metallhantver-
kets koppling till sociala strukturer samt för-
djupa förståelsen för bronshantverkets roll i 
samhället? 
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Den första delfrågan är också den mest grund-
läggande, och handlar om varför gjutfynd fak-
tiskt hittas där de hittas. Framför allt: I vilken 
mån har gjutavfall avsatts vid den faktiska gjut-
platsen? Med gjutavfall avses här primärt frag-
ment av smältdeglar och gjutformar som påträf-
fats vid utgrävningar. Frågan är angelägen, då 
det på senare år föreslagits att degel- och gjut-
formsfragment haft en sekundär användning i 
olika rituella deponeringar eller symboliska ”be-
gravningar” (ex Melheim 2012; Larsson red. 
2014). Ifall restprodukter från gjutning avsatts 
genom ett sekundärt bruk, i andra syften än av-
fallshantering, skulle detta starkt begränsa möj-
ligheten att identifiera ursprungliga gjutplatser 
utifrån sådana fynd. Att klarlägga vad skandina-
viska gjutfynden representerar och vilka format-
ionsprocesser de påverkats av är därför en viktig 
premiss för analysen. Diskussionen kan också 
bidra till att underlätta identifiering av brons-
hantverkets lämningar vid framtida undersök-
ningar. En grundläggande tes i avhandlingen är 
att gjutfynd från bronsålder huvudsakligen är 
oavsiktligt avsatt avfall, som har en direkt eller 
indirekt rumslig närhet till den ursprungliga 
gjutplatsen. 

Den andra delfrågan är studiens mest centrala 
och handlar om på vilka platser och i vilka 
sammanhang bronsföremål tillverkades och vad 
lokaliseringen kan bero på. På vilka arenor till-
verkades bronser inom boplatser? Var produkt-
ionen undanskymd eller synlig, var den knuten 
till gården eller hantverkshus, eller till kulthus 
eller särskilda rituella platser? Är det något som 
skiljer gjutningen vid bronsålderns kulthus från 
tillverkningen i andra miljöer? Med en samman-
vägning av hittills undersökta platser, inklusive 
nya material från de senaste decenniernas explo-
ateringsarkeologi, kan tidigare tolkningar och 
antaganden nu testas mot ett omfattande empi-
riskt underlag. För att besvara frågan görs en 
kontextuell och jämförande analys av gjutningen 
mellan och inom enskilda platser. Intentionen är 
att öka förståelsen för hur bronsgjutning kan ha 
iscensatts och upplevts av människor under 
bronsåldern. 

Den tredje och avslutande delfrågan är inriktad 
mot hur tillverkningen av bronsföremål funge-
rade i ett vidare socialt och samhälleligt sam-
manhang. Om, och i så fall på vilket sätt, me-
tallhantverket knutit an till en politisk elit är 
sedan länge en central fråga i forskningen. 
Många antaganden har gjorts, och en rad be-
grepp och modeller med bakgrund i antropolo-

gin har florerat (attached craft specialists, höv-
dingaverkstäder, gjutning vid ”ledargårdar”, 
centraliserade verkstadsplatser). Kopplingen har 
antagits utifrån det uppenbara elitbruket av 
många av föremålen, men förankring i konkreta 
platser saknas. Länkar mellan bronsföremålstill-
verkning och eliten har främst förblivit teore-
tiska. 

Hur kan vi egentligen förstå hantverket som 
bedrivits på så kallade centrala verkstadsplatser?
På vilket sätt användes produktionen av bronser 
i strategier för makt och social prestige? Före-
kom enklare hushållsproduktion på bronsålderns 
gårdar, och i så fall i vilken form? Avhandlingen 
avser att bidra till den här diskussionen genom 
att undersöka på vilka sätt en sådan koppling är 
synlig. Frågan om hantverkets sociala betydelse 
går dock bortom tillverkningens politisk-
ideologiska roll: avsikten är att brett och förut-
sättningslöst undersöka i vilka sociala samman-
hang föremålen gjutits, och till vilka händelser 
och motiv produktionen varit kopplad. Avhand-
lingen utmynnar i flera nya tolkningsförslag för 
hur vi kan förstå bronsgjutning som social prak-
tik i den mellersta-yngre bronsålderns sam-
hällen. 

1.1.5. Avhandlingens upplägg 
Avhandlingen är uppdelad i sex kapitel: I. Intro-
duktion, II. Bronsgjutningens spår, III. Brons-
gjutning i Mälardalsområdet – fallstudie, IV. 
Bronsgjutning i södra Skandinavien – utblickar, 
V. Bronsgjutningens roll i samhället – diskuss-
ion, samt VI. Slutsatser. 

I kapitel I återfinns, förutom denna introduktion, 
en forskningsbakgrund och en fördjupad be-
skrivning av studiens utgångspunkter. Forsk-
ningsbakgrunden sammanfattar tidigare tolk-
ningar, och analyserar olika tolkningars empi-
riska och teoretiska bakgrund. En uppfattning 
som dominerat bronsåldersforskningen sedan 
1950-talet är att metallhantverket organiserades i 
två nivåer: en politiskt centraliserad verkstads-
produktion kontra en allmänt spridd hushålls-
produktion. I detta sammanhang diskuterar jag 
särskilt hur tankefiguren om verkstadsplatser 
inverkat på antaganden om bronshantverkets 
karaktär, liksom hur den påverkat förväntning-
arna på de konkreta gjutplatserna i fält. Kapitel I 
avslutas med en fördjupad beskrivning av av-
handlingens utgångspunkter med presentation av 
teoretiska inspirationskällor, metod, källmateri-
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al, avgränsningar samt definitioner av några 
centrala begrepp. 

Kapitel II introducerar källmaterialet, med ut-
gångspunkt i frågan ”vad kan egentligen förvän-
tas av en plats där man har tillverkat bronsföre-
mål under bronsålder?”. Källmaterialet består 
huvudsakligen av avfall från själva gjutprocess-
en. Gjutfynden präglas av hög fragmenterings-
grad. Formationsprocesser och källkritiska pro-
blem kring den höga fragmenteringen diskuteras 
här. Jag ger även en översiktlig beskrivning av 
tillverkningsprocessen och förutsättningarna 
kring bronsålderns gjutteknik. Arkeologisk ter-
minologi rörande bronshantverk – speciellt kon-
ceptet verkstadsplats – problematiseras ytterli-
gare. Förväntningar på tydliga verkstadsplatser 
och särskilda ugnkonstruktioner överenstämmer 
inte med bronsålderns tekniker. Kapitlet utmyn-
nar i viktiga premisser för avhandlingens fort-
satta analys, och summeras i avsnittet 2.5. Slut-
satser: att identifiera och tolka bronsgjutningens 
spår.  

Kapitel III och IV är kärnan i själva undersök-
ningen av gjutplatser i undersökta bronsålders-
miljöer. I kapitel III presenteras en fallstudie av 
materialet från Mälardalsområdet. Fallstudien är 
indelad i två avsnitt. Först en kartläggning av 
hittills kända gjutfynd från utgrävda lokaler. 
Därefter en rumslig analys av ett urval av plat-
serna. Gjutplatserna presenteras i två anlaysav-
snitt: gjutning i långhusmiljöer, respektive gjut-
ning i kulthusmiljöer. Denna uppdelning är vik-
tig för att förstå den rumsliga organisationen av 
bronshantverket i Mälardalsområdet under yngre 
bronsålder. I kapitel IV presenteras utblickar till 
gjutplatser från andra delar av södra Skandina-
vien. Ett 15-tal platser lyfts fram och analyseras, 
och jämförs med observationerna från Mälarda-
len. Jämförelsen visar på vissa regionala skillna-
der i bronshantverk och bebyggelse, men även 
gemensamma drag i hur bronsgjutning organise-
rats i södra Skandinavien, framför allt under 
yngre bronsålder.  

I kapitel V tolkas resultaten mot en vidare social 
och samhällelig kontext. Teoretiska perspektiv 
kring publika ritualer och föremålens roll i olika 
sociala projekt lyfts in för att belysa observat-
ioner som gjorts i kapitel III och IV. Här fördju-
pas tolkningen av bronshantverkets sociala are-
nor. Gjutningens läge, synlighet och effektfull-
het lyfts fram som viktiga, och tidigare förbi-
sedda, aspekter. Här presenteras en ny tolkning 
av hur tillverkningen av bronsföremål organise-

rats under yngre bronsålder: rumsligt riktad mot 
användarna och i ofta utförd i form av publika 
ritualer. Diskussionskapitlet avslutas med re-
flektioner kring bronshantverkets betydelse i
social reproduktion i den yngre bronsålderns 
samhällen. 

Kapitel VI är en kort summering av avhandling-
ens viktigaste slutsatser. Sist återfinns engelsk 
sammanfattning, referenslista och bilagor. Bila-
gorna innehåller bland annat en förteckning över 
samtliga gjutfynd från Mälardalen (bilaga 2), 
vilka ligger till grund för fallstudien i kapitel III. 

1.2. Tidigare forskning 
Bronshantverkets rumsliga, sociala och politiska 
organisation kommenteras ofta i bronsålders-
forskningen, men är sällan ett tema som fördju-
pas. Många av studierna som refereras här har 
inte primärt fokuserat på bronsgjutning eller 
bronshantverkets organisation (se dock Wrang 
1982; Levy 1991; Prescott 2000; Jantzen 2008). 
Tolkningar och antaganden kring bronshantver-
kets organisation och roll i samhället förekom-
mer istället invävda i studier om exempelvis 
gjuttekniker, samhällsstruktur, gåvo- och bytes-
handel, politisk ekonomi, rituella specialister 
eller bronsteknologins introduktionsfas. Reso-
nemangens delvis outtalade karaktär gör det än 
viktigare att synliggöra och kritiskt diskutera 
tolkningarnas ursprung och empiriska grund. 

1.2.1. 1890-1950: De första 
”bronsgjutarverkstäderna”

Gjutavfall upptäcks 
Lokal tillverkning av bronsföremål i södra 
Skandinavien antogs redan tidigt utifrån före-
komsten av en regional, nordisk stil i bronsernas 
utformning (Worsaae 1843; Rønne 1986:137 m 
ref). Förutom föremålen var spåren efter själva 
hantverket länge enbart synligt genom täljstens-
gjutformar och gjutspill från lösfynd och depå-
fynd (ex Ekholm 1911). Först vid sekelskiftet 
1900 upptäcktes de första bronsgjutningsplatser-
na. De tidiga fynden gjordes vid undersökningar 
av förmodade gravhögar, som vid utgrävning 
visade sig vara skärvstenshögar från bronsålder. 
Vid små antikvariska undersökningar påträffa-
des degel- och gjutformsfragment i skärvstens-
högar på flera lokaler runtom i Skandinavien vid 
denna tid (Neergaard 1908; Sarauw & Alin 
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1923; Svensson 1940; Oldeberg 1942; Niklasson 
1948).

Bronsålderns bronshantverkare betraktades vid 
denna tid som professionella yrkesutövare, spe-
cialister med hög konstnärsskicklighet, vilka 
förutsattes ha utfört sitt avancerade arbete i
verkstäder (Oldeberg 1933:189, 1942; Svensson 
1940; Jensen 1956; se figur 4). Detta gick i linje 
med den kulturhistoriska synen på hantverkaren, 
och i synnerhet finsmeden, som ett specialist-
yrke utövat utanför hushållet. I början av 1900-
talet framlade Gordon Childe en tolkning av 
bronshantverket som den första heltidsspeciali-
seringen (Childe 1930:4), vilket kom att få stort 
inflytande på bronsåldersforskningen i många 
delar av Europa (Barber 2003:129ff). Childe 
betraktade bronsålderssmederna som ett fri-
stående, specialiserat skrå som reste runt och 
utförde sina tjänster, och att denna första pro-
fessionalisering var ett avgörande steg i utveckl-
ingen av mer socialt komplexa samhällen i 
Europa. Childes kringvandrande smeder kom 
inte att få något större genomslag i skandinavisk 
forskning. Bronssmeden som professionell spe-
cialist baserad utanför hushållet var däremot en 
allmän uppfattning, och de tidiga gjutfynden 
beskrevs i denna anda som verkstadsfynd (ex 
Oldeberg 1960; Aner 1962; Ottenjann 1969). 
Detta kom starkt att prägla fortsatt forskning och 
utgrävningar i Skandinavien (ex Jaanusson & 
Vahlne 1975a; Särlvik, Weiler & Jonsäter 1977; 
Jaanusson 1981; Helander & Zetterlund 1997; 
Diinhoff 2006a, 2006b; Strucke & Holback 
2006).  

De första sakkunnigt framgrävda fynden från en 
gjutplats framkom 1895-96 i en avfallshög vid 
danska Håg vid Thorsager på Djursland, Jylland 
(Neergaard 1908). Neergaards omfångsrika upp-
sats om grävningen; Haag-fyndet: en affalds-
dynge fra en bronzestøberes hytte fra den yngre 
bronzealder, inriktades främst på att redovisa 
och beskriva smältdeglar och keramiska gjut-
formar– fyndkategorier som dittills varit okända 
i nordisk arkeologi (Melheim 2012:35). Den 
fyndrika avfallshögen i Håg innehöll, förutom 
stora mängder välbevarade degel- och gjut-
formsfragment, även keramik, djurben och flint-
avfall. Materialet tolkades av Neergaard som ett 
av Europas hittills få ”fundene fra metalstøberes 
verkstæder” (Neergaard 1908:273). De tekniska 
aspekterna av hantverket var det som särskilt 
intresserade Neergaard och hans samtida kolle-
gor. Stort fokus lades vid att rekonstruera gjut-

formarnas uppbyggnad och gjuttekniska an-
vändning (Neergaard 1908:285-312, 321-352).

Efter Håg-grävningen följde en rad liknande 
fynd vid mindre utgrävningar och antikvariska 
insatser under 1920- och 30-talen (Sarauw & 
Alin 1923; Svensson 1940; Niklasson 1948; 
Oldeberg 1942:166f; 1960; se figur 2 och 3). I 
likhet med Håg, var det främst de tekniska 
aspekterna av gjutningen som lyftes fram vid 
tolkningen av fynden. Bronsålderns gjuttekniker 
kom framför allt att studeras av Andreas Olde-
berg, som lyfte fram avfallsfynden från gjuteri-
verkstäderna som en viktig kunskapskälla till 
hantverkstekniken. Oldeberg omnämnde gjut-
fynden i sina två stora översiktsverk om förhi-
storiskt metallhantverk (Oldeberg 1942, 1943).

Figur 2. Planritning över undersökningsområdet vid 
skärvstenshögen i Grimeton, Broåsen i Halland. 

Undersökt av Göteborgs historiska museum på 1920-
talet. Teckning: Georg Saraw. Efter Svensson (1940: 

fig.1). 

I sin avhandling om gjuttekniker för bronsål-
derns glasögonspännen diskuterade Oldeberg 
spännets tekniska och stilmässiga influenser och 
utveckling, men också ”om det existerat själv-
ständiga tillverkningscentra inom vårt land” 
(Oldeberg 1933:5). Att belägga olika regioners 
och nationers fristående och framgångsrika 
industrialisering var ett framträdande tema i det 
tidiga 1900-talets nationalistiska historieskriv-
ning (Baudou 2004:210). Oldeberg argumente-
rade för att även Mälardalsområdet haft lokalt 
verksamma smeder, och i likhet med till exem-
pel Sydskandinavien varit en betydelsefull 
bronsåldersregion, vilket tycks ha varit viktigt 
för den regionala självbilden (Oldeberg 1933, 
1960:1, 50f). 
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Friliggande verkstadsplatser eller gjutning på 
boplatserna? 
Förutom gjuttekniker diskuterades i viss mån 
även verkstadsplatsernas utseende och förhål-
lande till boplatserna. Frågan var svår att utreda, 
då de tidiga titthålsundersökningarna berörde 
mycket små ytor, där det omgivande samman-
hanget i princip var okänt. Tidens undersök-
ningsteknik begränsades till synliga monument i 
terrängen. Bronsåldersbosättningar var till ex-
empel ännu ett okänt fenomen. Vilken slags 
boplatser, hus eller hyddor man kunde vänta sig 
att hitta från bronsåldern var omdebatterat 
(Artursson 2005a:23ff). 

I samband med Håg-fyndet restes frågan 
huruvida gjutplatserna utgjort ensamliggande 
verkstäder, eller legat inom samtida bosättning-
ar. Carl Neergaard menade att avfallshögen i 
Håg representerade verkstadsavfall som dumpats 
bortanför bebyggelsen, på grund av att inga 
stolphål kunde identifieras direkt vid högen (Ne-
ergaard 1908:282ff). Som Anne Lene Melheim 
påpekat var denna uppfattning influerad av sam-
tida undersökningar av avfallshögar från järnål-
dersboplatser, där en sådan tolkning nyligen 
framförts (Melheim 2012:8). Även skärvstens-
högen vid Broåsen, i Halländska Grimeton kom 
att tolkas som ivägfört och dumpat avfall 
(Sarauw & Alin 1923; se figur 2).  

Figur 3. Undersökning av skärvstenshög i Skälby, 
Uppland 1931. Foto: I. Schnell, Statens historiska 

museum/ATA. 

Andreas Oldeberg menade, å sin sida, att av-
fallshögarna borde ha avsatts direkt vid gjutplat-
sen, och att fyndplatserna ”[…] icke utgöra av-
fallsplatser utan att vi ha att göra med verkliga 
boplatser, närmast verkstadsplatser” (Oldeberg 
1960:43). Oldeberg framförde argumentet att 
många av gjutfynden påträffats på höjdlägen 
eller sluttningar, dit han uppfattade det som 
osannolikt att man gjort sig omaket att transpor-
tera avfallet (Oldeberg 1942:170ff). I publikat-

ionen av Skälby-fyndet från 1960 redovisade 
Oldeberg även en fosfatkartering som visade 
starkt förhöjda värden i åkermarken runt skärv-
stenshögarna, vilket talade för att bronsgjutar-
verkstaden ingått i en större bosättning (Olde-
berg 1960:3). 

Allteftersom antalet gjutfynd ökade blev det 
med tiden vedertaget att bronshantverket bedri-
vits på bosättningar eller aktivitetsområden med 
permanent bebyggelse (Wrang 1982; Weiler 
1994:51). Bilden av friliggande verkstadsplatser 
bortanför bebyggelsen var dock en idé som 
dröjde sig kvar, och som då och då återkommit i 
forskning och rapportlitteratur långt fram på 
1990-talet (ex. Wigren 1987:109; Helander & 
Zetterlund 1997:34). 

Verkstaden som tankefigur 
Hur gjutplatserna rent konkret organiserats var,
på grund av små schakt och begränsad fältmeto-
dik, som sagt svårt att rekonstruera. Andreas 
Oldeberg menade, utifrån skärvstenshögarna i 
Skälby, att man gjutit vid härdar ute i det fria,
möjligen under ett enklare regnskydd, eftersom 
varken stolphål eller andra byggnadsrester 
kunde identifieras vid högarna (Oldeberg 
1942:170f). Oldebergs hypotes byggde också på 
antagandet att klart dagsljus var en förutsättning 
för smedens precisionsarbete (Oldeberg 
1942:170f). Detta kan vara ett rimligt antagande 
för vissa moment under för- och efterbearbet-
ningen, men vi vet idag att själva gjutmomentet 
mycket väl kan utföras i dunkla miljöer (se kapi-
tel 2.4). Oldebergs friluftsverkstad visar också 
att tankefiguren om verkstadsplatser innebar 
antagandet om en plats som hyst alla delsteg 
tillverkningsprocessen. 

Benämningen av de tidiga gjutfynden som 
”verkstadsfynd”, understryker att en speciali-
serad verkstad sågs som en självklar plats för 
avancerat (och underförstått professionaliserat) 
hantverk (se figur 4). En sådan förförståelse kan 
idag identifieras som en etnocentrisk projektion, 
där industriella begrepp och moderna, väster-
ländska definitioner av arbetet använts för en i 
grunden annorlunda, småskalig, socialt inbäddad 
teknologi i förhistorien (Budd & Taylor 1995; 
Kienlin 2012:22 m ref). Den industriellt präg-
lade terminologin vilar också i dåtidens uppfatt-
ning att specialisthantverkare verkade profess-
ionellt, utanför hushållet (ex Childe 1930; Butler 
1963). Till skillnad från andra etnocentriska 
koncept med rötter i kulturhistorisk arkeologi 
har verkstaden som tankefigur okritiskt fortsatt 
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att användas i bronsålderforskningen. Som vi 
ska se har dessa begrepp konsekvenser såväl för 
vilka slags lämningar som eftersökts i fält, som 
hur hantverket förutsatts ha organiserats i sam-
hället. 

Vid 1900-talets mitt formulerades mer övergri-
pande tolkningsmodeller som adresserade de 
sociala sammanhangen kring produktionen. I 
Sverige kom Andreas Oldebergs tolkning av 
Skälby-fyndet att få stort inflytande på fortsatt 
forskning. Oldeberg ansåg att Skälby, och andra 
platser med rikliga gjutfynd, hyst så pass omfat-
tande bronsgjuteri att de fungerat som produkt-
ionscentra för en större bygd. I publikationen av 
Skälby-fyndet lyfter Oldeberg fram Skälby och 
ett antal andra skandinaviska platser som sådana 
”verkstadsplatser i egentlig mening” (Oldeberg 
1960:50). Mot detta ställdes en nivå av enklare 
hushållsproduktion: 

 Det förefaller som om man på de flesta av de 
här i fråga varande boplatserna endast i liten 
skala och kanske mera till husbehov skulle ha 
sysslat med metallhantverk, att döma av den 
ringa förekomsten av deglar och gjutforms-
fragment. (Oldeberg 1960:50)  

Även om tanken redan var i omlopp, och skym-
tar som ett antagande i tidigare studier, var det 
Oldeberg som först artikulerade hypotesen att 
bronshantverket organiserats i två nivåer: pro-
fessionella specialister på centralplatser och 
hushållsproduktion på vanliga boplatser. Den 
hierarkiskt organiserade tillverkningen framhölls 
alltså huvudsakligen utifrån skillnader i mäng-
den gjutfynd mellan olika platser. I ett tidigare 
arbete framlade han även hypotesen att 
täljstensgjutformarna, från framför allt yngre 
bronsålder, kan representera spåren efter en en-
klare, och mer spridd hushållsproduktion (Olde-
berg 1943:145).  

Sannolikare är måhända, att de stenformar, 
som använts vid gjutning av de vanligaste red-
skapstyperna, nyttjades av gemene man, under 
det att mera skolade och durkdrivna metall-
smeder, vilka haft sin huvudsakliga verksam-
het förlagd till gjuteriboplatserna, arbetat i lera. 
(Oldeberg 1943:145) 

Enklare produktion i hushållen var en hypotes 
som kom väl till pass när de första boplatserna 
identifierades under 1900-talets andra hälft. 
Gjutfynd som då började dyka upp i olika 
mängd från olika boplatsundersökningar kunde 
på så vis förklaras som hushållsproduktion 
kontra industriella centra. 

Figur 4. Bronsgjutarverkstad från bronsålder – fram-
ställning från 1930-talet. Att gjutfynden represente-

rade verkstäder, hantverkshyddor eller verkstadsplat-
ser var en genomgående uppfattning i samtida forsk-

ning. Ilustration av J. Lechler, återpublicerad i 
Wrangel (1938:109). 

1.2.2. 1950-1990: Boplatser, 
hushållsproduktion & prestigegods 

Boplatser, funktionalism & industriella 
centra 
Från och med 1950- och 60-talen identifierades 
de första bronsåldersboplatserna med långhus i 
södra Skandinavien. Med detta följde också fler 
fynd efter bronsgjutning. Under det höga ex-
ploateringstrycket som rådde i Sverige under 
efterkrigstiden fram till 1970-talet ökade utgräv-
ningarna såväl i antal som i skala. Nya fältmeto-
der etablerades och många dittills okända brons-
åldersmiljöer och lämningstyper upptäcktes.
Boplatsmaterialet öppnade för utforskandet av 
teman som tidigare hade varit svåråtkomliga 
utifrån grav- och depåfynd. Det framväxande 
boplatsmaterialet diskuterades utifrån frågor om 
bosättningsmönster, försörjningsstrategier och 
hushållens ekonomiska organisation och specia-
lisering (ex Welinder 1977; Jensen 1986, 1989;
Bertilsson 1986; Wigren 1987:108ff; Björhem & 
Säfvestad 1993; Tesch 1993).  

Intresset för ekonomisk organisation aktuali-
serades med de funktionalistiska och processu-
ella perspektiv som influerade arkeologisk teori 
under 1950- till 80-talen. Bronshantverk behand-
lades i funktionalistisk anda främst som en re-
surs i hushållens ekonomi och som indikation på 
specialisering. Spår efter bronsgjutning vid ut-
grävningar – i den mån de tolkades alls – karak-
täriserades antingen som hushållsproduktion 
eller verkstadsproduktion, beroende på fyndens 
omfattning. Tolkningen av ett hantverk organi-
serat i å ena sidan en central verkstadsprodukt-
ion, och å andra sidan en enklare, mer spridd 
hushållsproduktion, fick fäste såväl i forskning 
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som i fältarkeologi. I fältarkeologin syns detta 
exempelvis då Oldebergs modell (1960:50) refe-
rerades vid tidiga svenska exploateringsgräv-
ningar som Hallunda och Fosie IV (Jaanusson & 
Vahnle 1975a; Björhem & Säfvestad 1993), 
vilka kom att få stort inflytande för fortsatta 
boplatsundersökningar.  

Den industriellt och marknadsekonomiskt präg-
lade terminologin är idag ett iögonfallande drag 
hos den äldre litteraturen i ämnet. Spår efter 
omfattande bronshantverk betraktades som in-
dustriell produktion, och gjutningen på centrala 
produktionsplatser antogs ha organiserats som 
storskalig överskottsproduktion för avsalu till en 
större bygd (se t.ex. Jaanusson & Vahlne 1975b; 
Särlvik, Weiler & Jonsäter 1977; Jonsäter 1979; 
Coles & Harding 1979:497). Metallhantverket 
beskrevs i termer av massproduktion, över-
skottsproduktion, kundkrets, produktion för 
avsalu och industriella centra (se t ex Bergström 
1980; Bertilsson 1986; Herner 1987; Weiler 
1994). Bronset betraktades ofta som ekonomisk 
resurs enligt en närmast marknadsliberal logik,
där handel och ackumulation av rikedomar styr-
des av en efterfrågan på metallen som värdefull 
och praktiskt överlägsen råvara. 

En boplats där tillverkning av bronser ansågs ha 
skett i industriell skala var grav- och boplatsom-
rådet vid Hallunda i Södermanland strax utanför 
Stockholm – en boplats som delundersöktes 
inför exploatering 1969-71, och som sedan kom 
att bli ett viktigt referensmaterial i bronsålders-
forskningen (Jaanusson & Vahlne 1975a, 1975b; 
Jaanusson, Löfstrand & Vahlne 1978). Vid 
Hallunda framkom relativt omfattande spår efter 
bronsgjutning, samt en huslämning vilken tolka-
des som en regelrätt verkstad för bronsgjutning 
(Jaanusson & Vahlne 1975b:12; Vahlne 1989a). 
Tolkningen av Hallunda-boplatsens verkstads-
byggnad och ugnar för metallhantverk fick bety-
dande konsekvenser för synen på gjutplatser i 
Nordeuropa och Skandinavien i allmänhet, och i 
Mälardalsområdet i synnerhet (ex Serning 1987; 
Harding 2000:233; se 2.2 Gjutplatser). Produkt-
ionen av bronsföremål framhölls som betydelse-
full för boplatsens ekonomi och roll i den reg-
ionala byteshandeln: 

It is hard to believe that bronze implements, 
weapons, and ornaments produced at Hallunda 
were intended only for the inhabitants. The 
products were probably traded with other near-
by settlements which had no opportunities to 
obtain raw material or may not have had the 
technical expertise for bronze casting. The ex-

tent of the region served by the Hallunda 
bronze industry is difficult to define. (Jaanus-
son 1981:21f).

Trots att gjutspår påträffades på relativt många 
platser under denna tid blev fynden, med undan-
tag av Hallunda-verkstaden, inte uppmärksam-
made i bronsåldersforskningen i någon större 
utsträckning. En orsak till detta, åtminstone i en 
svensk kontext, kan vara att avrapporteringen 
från rekordåren under 1960- och 70-talen för-
dröjdes eller helt uteblev – och efterlämnade det 
så kallade ”rapportberget” (Riksantikvarieämbe-
tet se internetkälla 1; Kjellén & Hyenstrand 
1977:18). En annan, sannolikt viktigare, förkla-
ring till det svala forskningsintresset är att hant-
verksspåren inte svarade upp mot förväntningen 
om tydliga verkstäder och hantverksplatser. 
Hallunda-fyndet kom inte att följas av fler, lik-
nande gjuteriverkstäder. Gjuterimaterialet som 
då och då dök upp var jämförelsevis oansenligt 
och diffust. Snarare än konkreta spår och gjut-
platser från fältarkeologin blev det teoriska mo-
deller kring hantverksorganisation i hövdinga-
dömen som kom att influera synen på brons-
hantverkets organisation under de efterföljande 
decennierna. 

Hövdingadömen, prestigegods & elitkontroll 
Idén om centrala verkstadsplatser aktualiserades 
än mer med de nya tolkningar av bronsets poli-
tiska betydelse som introducerades vid slutet av 
1970- talet. Bronsålderssamhällenas sociala 
organisation kom nu att betraktas som hövding-
adömen där bronserna nu till stor del tolkades 
som statusföremål för en social elit (Randsborg 
1974, 1982; Welinder 1977; Kristiansen 1979,
1984; Levy 1982). Influerade av framför allt 
neoevolutionär socialantropologisk teori i Nor-
damerika, och dess tillämpningar i brittisk 
forskning, kom bronset att förstås som en status-
symbol, där metallen cirkulerades, distribuera-
des och producerades under kontroll av en fram-
växande elit (ex Friedman & Rowlands 1977;
Rowlands 1980; Barrett & Bradley red. 1980, 
Bradley 1984, 1989). Till skillnad från tidigare 
forskning, som nöjt sig med att konstatera och 
klassificera förekomst av politiska hierarkier, 
blev man med tiden allt mer intresserad av vilka 
processer som låg bakom och upprätthöll social 
ojämlikhet (Bradley 1991:44). 

Elitens kontroll över specialisthantverk och 
’wealth production’ framhölls i kulturevolution-
är teoribildning som en av faktorerna av central 
betydelse i framväxandet av mer centraliserade 
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och hierarkiska samhällen (ex. Sahlins 1958; 
Service 1962; Fried 1967; Renfrew 1976; 
Friedman & Rowlands red. 1977; Renfrew & 
Shennan red. 1982; Kristiansen 1984; Brumfiel 
& Earle 1987; Earle 1991). Brons betraktades 
inte längre som en enbart ekonomisk och prak-
tiskt överlägsen resurs, utan som prestigegods, 
som genom gåvor och iögonfallande konsumtion 
genererade social och politisk prestige bland
bronsålderns eliter (se Fontijn 2002:4f). Som 
Anna Gröhn poängterat (2004:135) uppfattades
bronshantverket som en social strategi som ak-
tivt expoaterades av eliten, snarare än ett själv-
klart ekonomiskt utvecklingssteg.

Tillverkningen av bronsföremål – och hur denna 
kontrollerats politiskt – betraktas därmed som en
nyckelfaktor i politisk hierarkisering (Kristians-
en 1987, 1998; Levy 1982, 1999; Gröhn 
2004:103; Kristiansen & Larsson 2005:52; 
Vandkilde 1996, 2016). I synnerhet bronshant-
verket under äldre bronsålder har framhållits 
som exempel på elitkontrollerad specialistpro-
duktion av stor betydelse för framväxande höv-
dingadömen i delar av Skandinavien (Kristians-
en 1987; DeMarrais, Castillo & Earle 1996;
Earle 1997; Earle & Kristiansen 2010a).

Prestige goods […] are normally highly elabo-
rate, demanding specialised craftsmanship, and 
can be exchanged as gifts between chiefs 
(peers= and between chiefs and vassals (fig 9). 
Prestige goods may either be personal (orna-
ments, weapons) or serve special social and 
ritual functions (amphorae, drinking cups, mu-
sical instruments etc). And they may be either 
locally produced or imported from a foreign 
cultural context. A study of prestige goods may 
reveal important information about political al-
liances at both local and regional levels.  A 
study of workshops may document a local po-
litical network, and its size and its interaction 
with other local networks of chiefdoms. (Kris-
tiansen & Larsson 2005:35-37)

Frågan om hur tillverkningen av bronsföremål 
organiserats blev nu alltså mer explicit kopplad 
till eliten och metallens roll i en politisk eko-
nomi (Randsborg 1974, 1986; Kristiansen 1979, 
1982, 1987; Rowlands 1980). Hur tillverkningen 
av prestigeföremål monopoliserats kom dock 
endast att diskuteras utifrån spridningen av de 
färdiga bronsföremålen, snarare än gjutplatserna.  
Regionala uttryck i stil och tillverkningsteknik 
antogs spegla politiska enheter, territorier eller 
verkstadskretsar (Aner 1962:165ff; Ottenjann 
1969; Rowlands 1976; Levy 1982; Rønne 1987; 
Larsson 1986; Kristiansen 1987:33f; Herner 

1989:224; Kristiansen & Larsson 2005:58). Såd-
ana ”verkstadskretsar” betraktades som distri-
butionsområden för centraliserade, hövdinga-
kontrollerade verkstäder/hantverkare (Levy 
1982:93-100; Herner 1986; Rønne 1987; se även 
Costin 2001:306). Preben Rønne analyserade 
sådana produktionsområden genom en kartlägg-
ning av stildrag och tillverkningstekniker hos 
danska bronsföremål från period II (Rønne 
1987). Rønne föreslog ett 15-tal hypotetiska 
verkstadsområden i det danska området under 
period II.  

Det væsentlige i denne samfundsmodel i denne 
sammenheng er, at bronzerne er blevet samlet 
centralt og derefter som en del af overskudet 
fordelt indenfor et høvdingesamfunds afgræn-
sade område. Det må betyde, at avgrænsning-
arne imellem stilområdene skal ses i 
sammenhæng med grænser imellem redistri-
butionsområder, hvilket formentlig er det 
samme som reelle grænser i bronzealderns 
samfund. (Rønne 1987:117) 

Liknande resonemang fördes fram av Elisabeth 
Herner (1987; se även 1989) och Thomas B. 
Larsson (1986), i deras respektive avhandlingar.
Herner undersökte tekniska och stilmässiga 
aspekter av spiralornamentiken under äldre 
bronsålder, och argumenterade för två olika 
kvalitetsnivåer i hantverket – motsvarande en 
uppdelning mellan central kontra provinsiell 
tillverkning (Herner 1987; se figur 5). En högt 
driven teknik ansågs kännetecknande för en 
heltidsspecialist vid en central hövdingaverk-
stad, medan teknik av ”sämre” kvalitet signale-
rar deltidshantverk i provinser utan lika hög grad 
av social strafiering och politisk kontroll. 

Thomas B. Larssons avhandling var inriktad på 
att utläsa social och rumslig organisation – fram-
för allt med fokus på territorier/politiska enheter 
och utbytesnätverk – utifrån bronsföremålens 
spridning, sammansättning och stildrag i 
Sydsverige (Larsson 1986). Larsson arbetade 
utifrån systemteoretiska och strukturmarxistiska 
utgångspunkter och bronserna behandlades pri-
märt som kvantifierbara mått på konsumtionen 
av prestigegods. Avhandlingen presenterade 
bland annat tolkningar av regionernas olika 
maktcentra, samt fluktuationer i politisk stabili-
tet och i elitsponsrad produktion (kännetecknad 
av behovet av manifestera ideologi via prestige-
föremål) över tid (Larsson 1986). 
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Figur 5. ”Central- och lokalproduktion i Danmark, 
Sverige och Norge under period II” enligt Elisabeth 

Herners analys av spiralornamentikens kvalitet. Efter 
Herner (1986: fig.52). 

Materialet som stått i fokus är centraliserat 
bronshantverk med en betoning mot äldre brons-
ålder i det danska och sydsvenska området.
Detta beror delvis på att forskning kring politisk 
organisation och framväxten av hövdingadömen 
ofta utgått från de här regionerna (ex Randsborg 
1974; Kristiansen 1991; Håkansson 1985; Earle 
& Kristiansen 2010a). Bronshantverket under 
yngre bronsålder, liksom hantverksorganisation-
en i andra delar av Skandinavien, har därmed 
ofta förblivit oklar eller förutsatts följa samma 
modell. I vilken mån och på vilket sätt eliten 
faktiskt utövat kontroll över tillverkningen av 
bronsföremål har dock sällan diskuterats utifrån 
enskilda platser. En orsak till detta kan vara 
tidens (processuella) studiers fokus på stora 
skeenden och processer, snarare än partikulära 
platser och upplevelser från den enskilda männi-
skans perspektiv. 

Under de senaste decennierna har elitens kon-
troll över bronshantverket ibland diskuterats på 
ett mer konkret sätt, än som abstrakta verkstads-
kretsar. Man har ibland talat om ”mästarverkstä-
der”, eller lokala eller regionala specialistverk-
städer (Kristiansen 1998:67f; Jensen 2002: 366). 
Timothy Earle, Kristian Kristiansen och Thomas 
B. Larsson har också förespråkat ”attached spe-
cialists”, alltså smeder knutna till specifika höv-
dingahushåll (Earle 1997; Kristiansen & Larsson 
2005:225ff; Earle & Kristiansen 2010b). Ti-
mothy Earle har i linje med denna tolkning 
framhållit de största långhusen på hövdinga-
boplatser som sannolika arenor för bronshant-
verk under äldre bronsålder (Earle 1997:130). 
Vapentillverkning har här särskilt lyfts fram som 

den del av bronshantverket som eliten haft störst 
intresse av att monopolisera (Kristiansen 1987, 
1991; Earle 2002:130): 

Part-time specialists, perhaps even full-time 
specialists, for casting of bronze were attached 
to the largest chiefly houses. The manufature 
of weaponry and wealth thus came under the 
control of chiefs. (Earle & Kristiansen 
2010b:224)

Kritik mot idén om centralisering 
Tolkningen att metallhantverket monopoliserats 
av samhällets elit har dock kritiserats för att 
sakna förankring i arkeologisk empiri (Levy 
1991, 1995; Kuijpers 2008; 2013:140; Sørensen 
2015). Redan 1991 utvärderade Janet Levy dit-
tills föreslagna eller antydda modeller om höv-
dingakontrollerad produktion av bronsföremål 
(Levy 1991). Variation i tekniska lösningar så-
väl som i gjutandets rumsliga utbredning fram-
hölls av Levy som argument mot idén om en 
centraliserad produktion (Levy 1991; se även 
Hjärthner-Holdar 1993b:175). Liknande kritik 
framfördes ännu tidigare utifrån det svenska 
boplatsmaterialet, i en kandidatuppsats av Laura 
Wrang (Wrang 1982). Gjutningens spridning till 
ett stort antal boplatser, särskilt under yngre 
bronsålder, framhölls istället som indikation på 
en mer olikartad hantverksorganisation, enligt 
Levy med deltidsspecialister i minst två, eller 
kanske tre olika nivåer (Levy 1991:70). 

Levy föreslog senare, i likhet med Oldeberg, att 
stengjutformarna utgjorde en nivå av enklare 
produktion under yngre bronsålder (Levy 
1999:208; se även Howard 1983 för liknande 
hypotes för yngre bronsålder i England). Brons-
hantverket som centraliserad prestigegodspro-
duktion har också kritiserats för att bygga på 
marknadsekonomisk logik och för att förutsätta 
produktionsformer av en omfattning, form och 
kontext som inte kan förankras i materialet från 
nordeuropeiska bronsålderssamhällen (Wel-
bourn 1985; Budd & Taylor 1995; Goldhahn 
2007:317). Det har också framförts mer generell 
kritik mot det stukturmarxistiska idégods bakom 
modeller av hantverksorganisation såväl som 
politisk organisation, för att bygga på en gene-
rell ekonomisk förståelseram som inte var an-
passad till icke-kapitalistiska samhällen och 
saknade förankring i antropologi (Gosden 
1999:106) Levy och Wrangs kritik av elitmono-
poliserad produktion och deras observationer om 
en flerskiktad organisation av tillverkningen fick 
ingen uppföljning i kommande studier. Kanske 



I. Inledning 

13

på grund av att kritiken fokuserades på dekon-
struktion av centraliseringsmodellen, snarare än 
att utarbeta en alternativ tolkning. 

Synen på bronsålderssamhällenas politiska or-
ganisation har gradvis förändrats sedan idén om 
hövdingadömen introducerades på 1970-talet. 
Numera ifrågasätter många forskare om brons-
ålderssamhällena i södra Skandinavien verkligen 
haft den folkmängd, de stabila maktinstitutioner 
och den grad av centralisering som brukar anses 
känneteckna hövdingadömen (ex Levy 1999: 
Harding 2000:390f; Thedéen 2003, 2004:196f, 
2005; Ling 2008:215-219; Brück & Fontijn 
2013; Holst et al. 2013). Samhällets sociala or-
ganisation beskrivs allt oftare decentraliserat, 
med flera parallella källor och arenor för makt, 
präglade av konkurrens och instabilitet snarare 
än en ärftlig maktordning (ex Levy 1995; Kein-
lin 2012).

Politiskt styrd tillverkning och redistribution av 
bronset från centrala verkstäder har därför delvis 
nedtonats i forskningen under de senaste decen-
nierna. Samtidigt finns en etnografiskt välbelagd 
koppling mellan politisk-ideologisk elit och 
specialiserade hantverk i samhällen med olika 
grad av centralisering (Helms 1993:69: DeMar-
rais, Castillo & Earle 1996; DeMarrais 2013), 
och det råder fortfarande konsensus om bronser-
nas roll som prestigeföremål (Brück & Fontijn 
2013:198). Det finns därför ett stort behov av att 
mer förutsättningslöst utforska på vilket sätt 
bronshantverket var kopplat till uttryck för makt 
och social prestige i södra Skandinaviens de-
centraliserade bronsålderssamhällen. 

1.2.3. 1990-2010: Bronsgjutning vid 
kulthus & smeden som rituell specialist 

Bronshantverk, kult & ritual 
Runt år 2000 började symboliska dimensioner 
och sinnliga upplevelser kring bronshantverk för 
första gången att uppmärksammas i forskningen. 
Genom dessa perspektiv har en mängd viktiga 
sociala aspekter av produktionen synliggjorts,
bortom traditionellt fokus på ekonomi och pre-
stige. Det var även först vid denna tid som gjut-
platserna och de kontextbundna spåren efter 
hantverket kom att lyftas in i forskningen i allt 
större utsträckning. Dessa tolkningar har under 
2000-talet alltmer bidragit till att ge det speciali-
serade metallhantverket ett kultiskt skimmer. 

1985 upptäcktes det unika kulthuset från yngre 
bronsålder vid Sandagergård på Själland i Dan-
mark (Kaul 1987a). Den rektangulära ”hus”-
konstruktionen hade stenlagda vägglinjer, och 
innehöll flera urnebegravningar samt spektaku-
lära stenhällar med ristade handtecken. I kon-
struktionen påträffades keramik och avfall efter 
bronsgjutning. Gjutspåren i kulthuset var det 
dittills tydligaste exemplet på bronshantverkets
anknytning till rituella miljöer och till kultutöv-
ning och begravning. Gjutavfall hade redan tidi-
gare framkommit på gravfält, men då ofta be-
traktats som ”boplatslager” separata från plat-
sens funktion som gravfält och rituell plats (ex 
Schönbäck 1952, 1959; Jaanusson & Vahlne
1975a; se även Goldhahn 2007; för ett undantag 
se dock Stenberger 1971:289, 293)  

Kulthuset vid Sandagergård innebar att samban-
det till mer kultiska sfärer stod klart en gång för 
alla. Flemming Kaul, som ledde utgrävningen, 
tolkade stengrunden som en ceremoniell bygg-
nad utnyttjad i begravningsritualer, initiationsri-
ter och andra ceremonier (Kaul 1987a, 1998:42-
45). Metallhantverk i ett sådant sammanhang 
var, enligt Kaul, inte förvånande med tanke på 
att många av bronsföremålen använts i den ritu-
ella sfären: 

The evidence of bronze casting from the cultic 
building might be regarded as evidence against 
such a taboo-regulated use of the building, be-
cause the activity is common on other sites of 
the period. However, the fact that almost no 
flint was found in the building makes it clear 
that not all day-to-day activities took place 
there. Many of the bronze items of the period 
may be seen in a prestige or ritual context, so 
there is no reason why bronze casting might 
not in certain circumstances have involved par-
ticular rituals. (Kaul 1987a:43)

Detta öppnade för att delar av bronsålderns gjut-
ning haft en kultisk prägel. Kaul utvecklade 
senare tolkningen av Sandagergård och föreslog 
att kulthuset, förutom begravningsritualer, även 
kan ha hyst initiationer där bronshantverket tra-
derades till unga män då de fick gjuta sin egen 
rakkniv (Kaul 1998:44f). Denna hypotes får 
dock betraktas som spekulativ, eftersom det inte 
var möjligt att avgöra vilka föremål som tillver-
kats i de påträffade gjutformarna (Kaul 
1987a:34). Sandagergård uppmärksammades 
även tidigt av Janet Levy, som föreslog att till-
verkningen på platser som Sandagergård mot-
svarat en helt egen nivå i produktionen av de 
mest laddade kultföremålen (Levy 1991:70). Det 
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var dock först när nya teoretiska perspektiv fick 
genomslag i skandinavisk arkeologi mot slutet 
av 1990-talet, som frågor kring hantverket och 
dess rituella och symboliska dimensioner bör-
jade utforskas.  

Den postprocessuella kritiken problematiserade 
funktionalistiska premisser i arkeologisk forsk-
ning. Kritiken riktades även mot synen på 
bronshantverkets organisation, och på förhisto-
riskt metallhantverk generellt, där tidigare 
forskning kritiserades för anakronism och proji-
cering av industriell logik på metallhantverk i 
småskaliga icke-industriella samhällen. Denna 
kritik framfördes tidigast och mest slagkraftigt i 
Paul Budd och Timothy Taylors programma-
tiska artikel The farie smith meets the bronze 
industry: magic versus science in the interpretat-
ion of prehistoric metal-making från 1995, där 
de kritiserade inflytandet av industriella normer 
på bronsålderns hantverksorganisation. Budd 
och Taylor lyfte behovet av sociala och rituella 
perspektiv på teknologi, som synliggör magiska 
och symboliska dimensioner av metallhantverk i 
förhistorien. Denna vändning från funktional-
ismen innebar ett fokusskifte i synen på förin-
dustriella teknologier och på bronshantverk (ex: 
Haaland 2004; Anfinset 2011 m.fl.). Tolkningar 
riktade mot ritual, kulturella metaforer och ideo-
logi kom att bli klassiska teman i postprocessu-
ellt influerad forskning. 

En av de första ansatserna till en ”icke-
funktionalistisk” tillnämning till bronsteknolo-
gin i Skandinavien var Christopher Prescotts 
rumsliga analys av gjutplatser i Norge, i artikeln 
Symbolic aspects of metallurgy – assessing early 
metallurgical process in a periphery (2000). I en 
strävan att nå bortom funktionalistiska tolk-
ningsramar utgick Prescott från symboliska, 
fenomenologiska och etnoarkeologiska perspek-
tiv på bronshantverkets mening och kontext i det 
dåtida samhället. Åtta undersökta lokaler med 
spår efter bronsgjutning diskuteras. Samtliga 
platser uppvisar enligt Prescott rituella element, 
såsom koppling till begravningar, fynd av ockra 
och en offerdeponering i ett stolphål – indikat-
ioner på en rituell kontext för produktionen 
(Prescott 2000:220). Att gjutning skett på platser 
som i någon mening kan betraktas som liminala 
eller avskilda i landskapet kom att bli en fram-
trädande tolkning framöver (Goldhahn 2007; se 
nedan Bronshantverk & sociala transformation-
er) 

Bronsgjutning som kulturell metafor 
Under 00-talet framfördes flera nya studier av 
bronsteknologins rituella och symboliska di-
mensioner (ex. Kaliff 1997:105; Engedal 2009, 
Goldhahn 2007, Melheim 2008, 2012). Intresset 
för bronshantverkets rituella aspekter innebar att 
hantverksspår från grav- och kulthuskontexter 
hamnade i fokus. Ett centralt arbete som förny-
ade synen på bronsålderns metallhantverk i 
Skandinavien var Joakim Goldhahns (2007) 
Dödens hand – en essä om brons- och hällsmed. 
Essän utgår från frågan om möjligheten att iden-
tifiera rituella specialister under bronsåldern. 
Goldhahn argumenterar för att det finns såväl 
rumsliga, teknologiska som metaforiska kopp-
lingar mellan bronsgjutning, ristandet i berghäl-
lar och kremering av döda. Bronsgjutare, krema-
tör och hällristare tolkas därför som en samman-
länkad social institution under bronsåldern 
(Goldhahn 2007). 

I essän framförs berättigad kritik mot tidigare 
studiers särskiljande mellan rituellt och profant, 
vilket resulterat i att bronshantverkets koppling 
till kult, ritual och begravning förbisetts eller 
bortförklarats (Goldhahn 2007:297ff; se kapitel 
3.3.). Goldhahn argumenterar istället för att 
bronshantverket, genom sina associationer och 
iscensättningar, var starkt symbolladdat och 
esoteriskt. Kulthusen ges stort utrymme i dis-
kussionen, och dessa ceremoniella miljöer fram-
härdas som ”noden för smedens värv” (Gold-
hahn 2007:286). Gjutarens förvandlig av bronset 
genom eldens transformerande kraft, föreslås av
Goldhahn ha varit en betydelsefull, kulturell 
metafor i bronsålderns samhälle. Utifrån gjut-
fynd i kulthus och gravmiljöer, liksom avskär-
made gjutplatser i boplatsmiljöer, skisserar 
Goldhahn en tolkning av bronshantverket som 
esoteriskt, rumsligt avskilt, och undanhållet från 
platser för vardagligt liv. Denna laddade och 
rituellt organiserade produktion vid kulthus, 
gravfältslokaler och hantverksinhägnader, ställs 
mot enklare hushållsproduktion som dock inte 
utforskas närmare (ex Goldhahn 2007:323).
Oldebergs modell (1960:50) med ett hantverk 
organiserat i en specialiserad kontra en enklare 
hushållsproduktion var alltså fortsatt den grund-
syn som präglade Goldhahns tolkning. 

Ett liknande ritualorienterat perspektiv presente-
rades av Anne Lene Melheim, som i sin avhand-
ling om lokal koppar- och bronsmetallurgi i 
Sydnorge, analyserat gjutningens rumsliga och 
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sociala kontexter (Melheim 2012)1. Melheims 
övergripande tes är att koppar kan ha utvunnits 
lokalt i delar av Norge redan under senneolitisk 
tid. Som stöd för denna tolkning diskuteras den 
kemiska sammansättningen i metallföremålen, 
fyndgrupper indikativa för malmbrytning och 
rumslig analys av (och tidiga dateringar från) 
gjutplatser. Melheim påvisar rumslig närhet 
mellan bronsgjutningen och gravar/gravfält, och 
förespråkar att metallhantverket knöt an till den 
rituella sfären. I likhet med Goldhahn föreslår 
Melheim att: “metaphoric bonds were estab-
lished in the Bronze Age between casting and 
cremation rituals, between metallurgical meta-
phors and death” (Melheim 2012:259).

Gjutavfall i skärvstenshögar och gropar tolkas 
av Melheim i flera fall som rituella depositioner, 
där uttjänt hantverksavfall, i analogi med döden 
i det mänskliga livsloppet, begravs när det gått 
sönder och betraktats som ”dött”. Denna symbo-
liska konnotation till livsloppet talar enligt Mel-
heim för att gjutavfall använts som en potent 
rituell rekvisita – kanske även utnyttjad i sam-
band med initiationsriter i bronsålderns kulthus 
(Melheim 2012:257; se även Brück 2001, 2006 
för en liknande tolkning av brittiskt material). 
Influerad av ritualistiska perspektiv, och med 
utgångspunkt i idén om kulturella metaforer, 
argumenterar hon för att bronsgjutningen var en 
kraftfull associationsgrund för biologiska och 
kulturella processer, särskilt till död och kreme-
ring. 

Metallurgiskt avfall blir i linje med detta reso-
nemang aktiva symboler som representerade och 
synliggjorde kulturella och sociala processer. 
Bronshantverket och dess restprodukter kunde 
omsättas i ritualer för att säkra lycka i det 
mänskliga livsloppet. Hantverksutrustningens 
utformning har också diskuterats i relation till 
kosmologiska föreställningar och symbolik i
sydskandinavisk bronsålder (Engedal 2009, 
Goldhahn 2007, Melheim 2012). Ørjan Engedal 
presenterade 2009 en av de mest konkreta tolk-
ningarna i denna riktning, där han argumenterar 
för att bronsgjutningens olika moment gestaltats 
som en metafor för olika centrala element i 
bronsålderns kosmologi och myter. Både Enge-
dal (2009) och Goldhahn (2007) lyfter särskilt 
fram tuyère/blästermunstycken med djurlik-

1 Melheims avhandling utgavs år 2015 i ombearbetad form 
av British Archeological Reports. Eftersom jag sedan tidi-
gare baserat mina referat på läsningen av avhandlingen från 
2012 är den nya versionen inte citerad i texten.

nande drag som en indikation på att gjutningen 
iklätts mytologisk dräkt. Metaforiska kopplingar 
mellan gjutning och olika sociala processer är i 
mitt tycke ofta mycket generella, och därför
svåra att föra en arkeologisk diskussion utifrån.
Djursymboliken på bronsålderns tuyère är däre-
mot en konkret ingång i hur mytologiska ele-
ment figurerat i metallhantverket (se figur 6). 

Figur 6. Vissa tuyère/blästermunstycken som påträf-
fats i södra Skandinavien är utformade som djur- 
eller hästhuvuden. Keramikmunstycket satt längst 

fram på det blåsrör som ledde blästluften ner i gjut-
härden. Blästringens konnotationer till hästens ande-

dräkt tyder på att bronsgjutning gestaltats genom 
myter. Illustration efter Goldhahn (2009: fig. 3). 

Bronshantverk & sociala transformationer 
Under de senaste decennierna har flera forskare 
pekat på bronshantverkets rumsliga och metafo-
riska koppling till transformationer och passage-
riter, och att smeden därför bör ha fyllt rollen 
som en rituell specialist i vidare bemärkelse 
(Goldhahn 2007, 2009a; Melheim 2012). Denna 
tolkning har, som nämnts tidigare, hävdats uti-
från argumentet att transformationen av brons 
genom eld var en stark metafor för andra föränd-
ringsprocesser, inte minst vid kremering av 
döda. Gjutningens roll vid transformationsritua-
ler har belysts utifrån hantverket inom grav- och 
kremationsplatser eller kultplatser. I kombinat-
ion med idén om bronsgjutningen som metafor 
för andra transformativa processer har detta lett 
till uppfattningen att bronshantverk var struktu-
rellt, symboliskt och tekniskt förknippat med 
transformations- och dödsritual (Kaliff 
1997:105; Goldhahn 2007). 

Eldens roll som transformator har särskilt beto-
nats. Goldhahn (2007:242) uttrycker till exempel 
att ”… smedens kunskap och insikter i eldens 
väsen gjorde denne lämpad för att gestalta och 
iscensätta specifika transformationsritualer”. 
Liknande idéer har också framförts av Susanne 
Thedéen som i sin avhandling (2004) framhåller 
en koppling mellan bronshantverk och passage-
ritualer. I samband med omtolkningen av Hall-
unda-komplexet som rituell arena och samlings-
plats, föreslår Thedéen (2004) att sådana läm-
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ningskomplex (med skärvstenshögar, bendepo-
sitioner, gravar, gjutfynd och föremål ur rak-
knivsuppsättningen) fungerat som rituella platser 
där olika passageritualer utförts: 

De platser där dessa företeelser förekommer 
ska sannolikt inte tolkas som vanliga "boplat-
ser" utan ska ses som platser för transformat-
ioner mellan olika tillstånd för både människor, 
djur och föremål. Brons kan genom eld för-
vandlas till föremål och människor som för-
vandlas genom passageritualer där eld i alla 
fall varit en betydelsefull del i den sista passa-
geriten, döden. (Thedéen 2004:156) 

Den bild som växt fram av bronsgjutningen som 
en esoterisk och kultiskt laddad produktion utö-
vad i avskildhet, och på platser som anknutit till 
död, kremering och transformation har haft stor 
betydelse för att belysa kopplingen mellan me-
tallhantverk, kultplatser och gravfält. Bilden av 
ett starkt ritualiserat hantverk kan dock kritiseras 
för att behandla det tillgängliga materialet av 
undersökta bronsålderslokaler utifrån ett något 
vinklat urval. I ritualfokuserade tolkningar har 
gjutningen i kultiska kontexter lyfts fram, medan 
gjutning i boplatskontexter behandlats mer spo-
radiskt. Den ”rituella vändningen” som präglat 
bronsåldersforskningen under 00-talet har bidra-
git till att kopplingen mellan grav- och kultmil-
jöer och den mest specialiserade produktionen 
synliggjorts. Det är dock oklart hur tillverkning-
en i rituella komplex skilde sig från gjutning 
andra miljöer. 

I och med den postprocessuella vändningen 
skiftade fokus från hantverksorganisation och 
produktionens politiska och ekonomiska bety-
delse till tillverkningens rituella och symboliska 
innebörder (ex Budd & Taylor 1995). Metall-
hantverkets rumsliga och symboliska koppling 
till begravningar och kremation, som särskilt 
framhållits under tidigt 2000-tal, har definierat 
betydande delar av hantverket som undanskymt 
och kultiskt. Den ritualiserade produktionen har 
främst kopplats till en specialiserad elitprodukt-
ion. En verkstadsproduktion-hushållsproduktion 
var dock fortsatt ett grundläggande antagande 
även i denna forskning. 

1.2.4. 2010-idag: Utbredd gjutning & 
storskaliga utgrävningar 

Gjutplatsernas variation & hantverk vid 
kult- & handelsplatser 
De senaste tio åren har antalet platser med gjut-
fynd ökat stadigt, framför allt tack vare storska-
liga exploateringsundersökningar (se figur 7).
Detta har också lett till ett förbättrat kunskaps-
läge om bronsålderns grav- och boplatsmiljöer,
inte minst i Mälardalsområdet där flera stora 
bronsåldersmiljöer har ägnats djupgående veten-
skaplig bearbetning i samband med exploate-
ringsprojekt (Forsman & Victor 2007; Hjärth-
ner-Holdar, Eriksson & Östling red. 2008; 
Artursson, Karlenby & Larsson red. 2011; Lars-
son red. 2014; Artursson, Kaliff & Larsson red. 
2017). Variationen i fenomenet kulthus har till 
exempel fått en allt mer komplex belysning 
(Anglert, Artursson & Svanberg red. 2006; Ar-
cini, Höst & Svanberg 2007; Mattes 2008; 
Artursson 2011a). 

Figur 7. Avbaning på bronsåldersboplatsen vid 
Bredåker, Uppland. Undersökning år 2003 inför 

utbyggnad av E4:an. Foto: Per Frölund, Upplands-
museet/Kringla. 

Tolkningen av gjutfynd och bronshantverkets 
organisation i arkeologiska fältrapporter utgår 
dock fortfarande från i stort sett samma ut-
gångspunkter som dominerat diskussionen sedan 
1950-talet – mängden gjutfynd översätts till en 
central verkstadsproduktion alternativt småska-
lig hushållsproduktion (ex Eklöf 1999; Arturs-
son, Karlenby & Larsson red. 2011; Larsson red. 
2014; se dock Ängeby & Lindman 2017). Ett av 
undantagen, där en annorlunda tolkning presen-
terats rör gjutningen vid den välbevarade kult-
husmiljön på Ryssgärdet-bosättningen i Uppland 
(Eriksson & Östling 2005; Hjärthner-Holdar, 
Eriksson & Östling red. 2008). Gjutningen vid 
kulthusen föreslogs här ha skett i samband med 
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rituellt festande, där en lokal hövding låtit till-
verka och distribuera bronser under ceremoni-
ella former (Östling, Eriksson & Hjärthner-
Holdar 2008a). 

Gjutfyndens frekvens i boplatsmiljöer från yngre 
bronsålder har aktualiserat frågan om hur det 
rumsligt decentraliserade hantverket kan förstås 
socialt och politiskt (Jensen 2002:365f; Frölund 
& Schütz 2007; Björk 2007:54; Thrane 
2013:750). Graden av elitkontroll kan uppfattas 
som den underliggande frågan här. Några nya 
konkreta tolkningar har dock inte formulerats 
utifrån materialet. På senare tid har det också 
framförts kritik mot att forskningen inriktats mot 
den mest prestigefulla produktionen, medan få 
ansatser gjorts för att undersöka den gjuttekniskt 
mindre komplexa tillverkningen av enklare fö-
remål (Kuijpers 2008; Nilsson 2011). Utgångs-
punkten för denna kritik har återigen främst 
utgått från studier av de färdiga föremålen, me-
dan rumsliga analyser av den förmodat utbredda 
hushållsproduktionenen lyst med sin frånvaro. 
Som vi ska se i avhandlingens analys, har nya
fynd från Skandinavien börjat öppna för en mer 
konkret diskussion om var och hur småskalig 
gjutning kan ha bedrivits (Nilsson & Sörman 
2015; se även kapitel 4.5.3 & 5.3.1.).

Dagens tolkningsmodell där bronshantverket
förutsätts ha organiserats i två nivåer är inte 
tillräcklig för att förklara den stora variation som 
börjat uppdagas i de skandinaviska gjutfynden. 
De varierande omständigheterna kring brons-
gjutning påpekades redan av Laura Wrang 
(1982) och Janet Levy (1991), och är ett allt 
tydligare drag i de senaste decenniernas gjut-
fynd. Bronshantverk tycks ha förekommit både 
inne på bosättningar och bland gravar. Detta är 
en variation som idag saknar förklaring. Den 
hittills föreslagna tolkningen är att gjutningen på 
olika platser speglar en funktionsmässig och 
statusmässig skillnad mellan gjutandet av pre-
stigeföremål/kultföremål respektive enklare 
redskap (ex Kaul 1987a; Levy 1991; Thrane 
1993; Kristensen 2015). Denna hypotes framstår 
dock som intutitiv och vilar sällan på empiriskt 
underbyggda argument om framställda föremåls-
typer. Skillnader mellan olika gjutplatser är där-
för en angelägen fråga som jag vill belysa när-
mare genom den här studien. 

En publikation som tagit fasta på de talrika gjut-
fynden från yngre bronsålder är antologin från 
seminariet Bronzestøbning i yngre bronzealders 
lokale kulturlandskab på Viborgs och Holstebro 

museum på Jylland (Boddum, Mikkelsen & 
Terkildsen red. 2015). Konferensen och publi-
kationen tog avstamp i de omfattande gjutfynden 
från yngre bronsålder i Danmark, som inbjuder 
till förnyade analyser och tolkningar av brons-
gjutningens roll och struktur i samhället. Anto-
logins olika bidrag väcker frågor om gjutplatser-
nas utseende och bronshantverkets spridning och 
organisation, huvudsakligen med utgångspunkt i 
nyligen undersökta eller bearbetade material 
från enskilda lokaler (Frost 2015; Larsen, Ki-
eldsen & Mikkelsen 2015; Mikkelsen 2015a; 
Mikkelsen 2015b; Kristensen 2015; Thrane 
2015). 

Till de mest innovativa bidragen i antologin hör 
Anne Lene Melheims artikel Støpeplasser og 
handelsplasser – to sider av samme sak? om 
gjutningen i grav- och kulthusmiljön vid Hunn i 
Sydnorge. Melheim tolkar Hunn och liknande 
stora bronsålderskomplex som centralplatser 
med periodvisa sammankomster för handel, 
hantverk och begravningsritualer (Melheim 
2015a; se även Melheim, Prescott & Anfinset 
2016). Liksom diskussionen kring kulthusmiljön 
vid Ryssgärdet diskuteras möjligheten att vissa 
större ”verkstadsplatser” fungerade som kult- 
och samlingsplatser där hövdingar eller lokala 
ledare samordnat tillverkningen av bronsföremål 
för distribution ut i samhället (Melheim, Prescott 
& Anfinset 2016; Östling, Eriksson & Hjärth-
ner-Holdar 2008a). Detta utgör en intressant 
ingång att ta fasta på i fortsatt tolkningsarbete, 
och är ett efterlängtat nytt grepp som fördjupar 
insikterna i de”centrala verkstadsplatserna”.

Materialöversikter & behovet av 
uppdaterade tolkningsmodeller 
Under senare år har det gjorts allt fler ansträng-
ningar för att syntetisera den stora mängden 
ackumulerat material. 2008 publicerades en 
katalog över nordiska gjutfynd; Quellen zur 
metallverabeitung im Nordischen kreis der 
Bronzezeit (Jantzen 2008). Detta är det första
arbetet sedan Oldebergs översiktsverk på 1940-
talet, med ansatsen att sammanställa allt till-
gängligt källmaterial efter bronshantverk i Nor-
den. Förutom kataloger över påträffade gjutfynd
innehåller Jantzens studie även en analys av
tekniska, praktiska och samhälleliga aspekter av 
bronshantverket. Arbetet har en geografisk beto-
ning på Danmark och Nordtyskland och färdig-
ställdes redan år 1993, vilket innebär att merpar-
ten av fynden från nyare exploateringsarkeologi 
inte ingår (Nørgaard 2016:38). I Jantzens arbete 
ligger stor vikt därför vid klassiska lokaler som 
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Håg (Thorsåger sn), Vindblæs (Mølgård sn),
Kirkebjerget/Voldtofte (Flemløse sn) och Hall-
unda (Botkyrka sn)2.

När det gäller hantverkets sociala och politiska 
organisation förespråkar Jantzen, liksom de 
flesta forskare såväl förr som senare, en hierar-
kisk modell med två nivåer; centrala verkstads-
platser kontra mer spridd och småskalig ”hus-
hållsproduktion” (Jantzen 2008:300ff). Det i 
mitt tycke främsta bidraget i Jantzens noggranna 
studier av fyndmaterial och gjutplatser, är i hans 
insiktsfulla tolkningar av gjutningens rumsliga 
organisation och förhållande till bebyggelsen.
Flera av Jantzens observationer motsäger tidi-
gare antaganden, till exempel angående rumslig 
centralisering och tydliga verkstadsplatser. Han 
summerar sina viktigaste slutsatser på följande 
sätt (Jantzen 2008:311f), varav de sex första 
punkterna har direkt relevans för den här stu-
dien: 

1. De flesta boplatser saknar spår av brons-
hantverk. 

2. På de flesta boplatser med fåtal spår av 
bronshantverk är tillverkningens kvantitet 
och kvalitet låg. I undantagsfall producera-
des emellertid även högstatusföremål. 

3. Kortsiktig produktion har möjligen också 
förekommit vid gravhögar. 

4. På ett fåtal platser finns spår av kontinuer-
lig och långlivad produktion. Här har även 
sofistikerade föremål tillverkats: men här 
göts också arbetsredskap, så idén om en 
rumslig uppdelning mellan gjutning av 
bruksföremål och prestigeföremål tycks inte 
befogad. 

5. Ett samband mellan framställning av 
högstatusföremål, omfattande tillverkning 
och bosättning med överregional betydelse 
kunde bara fastställas vid Flemløse (Kirke-
bjerget/Voldtofte). 

6. De flesta gjutplatserna, även de med spår 
efter omgjutning av skrot och råmaterial, 
tycks ha en säsongsmässig karaktär. 

7. Metallhantverkaren har inte efterlämnat 
några spår i gravkulten. Den enda gravfyn-
det av en holkhammare motsvarar sannolikt 
en allmän koppling mellan begravning och 
bronsgjutningens kretslopp. 

8. Graden av specialisering var mycket varie-
rande: en mycket liten del av hantverket ut-

2 Eftersom Jantzen (2008) genomgående benämner lokaler-
na enligt socken-namn skrivs de aktuella socknarna ut här 
för att underlätta korsreferering.

fördes av lågt specialiserade personer, möj-
ligen inom ramen för en ’household pro-
duction’. Till största delen var bronshant-
verket beroende av hög specialisering, i 
synnerhet på platser med storskalig pro-
duktion. Hög grad av specialisering och 
hög grad av mobilitet utesluter inte 
varandra. 

9. Metallhantverkarens sociala status var möj-
ligen avhängig av vilka slags föremål denne 
producerade: tillverkarna av prestigeföre-
mål kan ha varit mer bero-
ende/kontrollerade, medan ett större obero-
ende är tänkbart för tillverkarna av bruks-
föremål. 

Även om vissa av slutsatserna omvärderats se-
dan publiceringen av Jantzens studie – till ex-
empel att man tycks ha gjutit på de flesta snarare 
än på ett fåtal boplatser (ex Eriksson 2003a:143; 
Levy 1991; Björhem & Säfvestad 1993:80; 
Vandkilde 1996:315; Jensen 2002:365; Arturs-
son, Karlenby & Larsson 2011a:576; Larsson 
2014:234ff; Artursson 2007:54; Thrane 
2013:750) – öppnar Jantzens analys för en rad 
viktiga insikter i var och hur gjutning bedrevs. 
Slutsatser om gjutplatsernas säsongsmässiga, 
mobila och varierande karaktär antyder att vi 
behöver omvärdera såväl terminologi som tolk-
ningsmodeller.  

Även formerna för elitanknuten produktion för-
blir oklar. Jantzen (2008) anser, som framgår av 
punkt 5 ovan, att enbart Voldtofte-boplatsen 
uppfyller kriterierna för en central, elitstyrd pro-
duktionsplats. Även hypotesen om en funktion-
ell och politisk uppdelning mellan ”vardaglig” 
och ”prestigefull” produktion tycks sakna rele-
vans för bronsålderns metallhantverk (Jantzen 
2008:311). Prestigeföremål har bevisligen inte 
heller gjutits enbart vid kulthus, eftersom spår 
efter sådan produktion även förekommer på 
boplatser (Jantzen 2008; se även Eriksson 
2003a). Följdfrågan, som fortfarande saknar 
tillfredställande svar, blir då: varför göt man på 
så många olika typer av platser?  

Behovet av ett nytt synsätt och alternativa tolk-
ningar för att förstå och förklara den hantverks-
organisation som börjar framträda betonats även 
i 2013 års utgåva av Oxford Handbook of the 
European Bronze Age: 

If we treat the working of metals in the past 
less as an industrial or a given process and 
more as a social one, much can be learnt about 
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its embedding in society and the place of the 
smith in Bronze Age communities. In that re-
spect not much progress has been made since 
the summarizing work of Michael Rowlands 
(1971). Here much may be gained by recogniz-
ing that metal production could have been 
firmly embedded in local communities and was 
less connected to the elites than is currently as-
sumed. (Fokkens & Harding 2013:10)

Det är till svaren på dessa frågor som avhand-
lingen syftar att bidra.  

Avhandlingens ansats i relation till dagens 
forskningsläge 
Frågeställningar och ingångar i denna avhand-
ling knyter an till flera aktuella teman inom 
bronsåldersforskningen. Ett sådant tema att 
skapa överblick över materialet (se kapitel 
1.3.2.). Att börja syntetisera, jämföra och bear-
beta de talrika gjutfynden från Skandinavien är 
ett grepp som mer på allvar tagits de senaste 
åren (Jantzen 2008; Boddum, Mikkelsen & 
Terkildsen red. 2015). Gjutningens relation till 
bebyggelsen, som utgör ett viktigt tema i av-
handlingen, är också en högaktuell fråga (Søren-
sen 2015; Melheim 2015a; Nilsson & Sörman 
2015; Artursson et al. 2017). Som framgår av 
översikten ovan har detta tema också löpt som 
en röd tråd genom forskningen, ändå sedan de 
första gjutplatserna identifierades. De senaste 
decenniernas kunskapsutveckling kring bronsål-
derns bebyggelse ger nu goda möjligheter att 
komma vidare med denna fråga. 

Ett annat viktigt tema är avsikten att tolka och 
förstå hantverkstraditionen på en mänsklig skal-
nivå (se kapitel 1.3.3.). Flera studier med ett mer 
handlingsorienterat perspektiv, där kroppsliga 
och sinnliga dimensioner av teknologiska pro-
cesser, kunskapstradering och kreativitet synlig-
görs, har publicerats på senare år (Kuijpers 
2013, 2014; Sørensen & Rebay-Salisbury red. 
2013; Soafer 2015; Botwid 2016; Jørgensen, 
Sofaer & Sørensen red. 2018). Avhandlingens 
ansats att förstå hur gjutningen organiserats och 
upplevts på enskilda platser, ska därmed delvis 
ses som en del i en bredare rörelse, där kropps-
liga och människonära dimensioner av hantver-
ket uppmärksammas (se Tillverkningens iscen-
sättning & den mänskliga skalan i kapitel 
1.1.3.). 

1.2.5. Summerande slutsatser 
Tre faktorer har varit särskilt formativa för den 
nuvarande förståelsen av bronsgjutningens orga-
nisation i södra Skandinavien:

(1) Källmaterialet från gjutplatserna har, trots en 
stadig materialtillväxt under 1900-talet, ständigt 
stått i skymundan när hantverkets organisation 
kommenterats och tolkats. Tolkningar och anta-
ganden om var och hur bronsföremålen tillver-
kades har istället antagits utifrån föremålens 
funktioner, och inspirerats av neoevolutionär 
antropologisk teori om hantverksspecialisering i 
komplexa samhällen. 

(2) Tidigare forskning, även studier med fokus 
på rituella och ”icke-funktionalistiska” perspek-
tiv, präglas av en industriell begreppsram. Verk-
städer eller centrala verkstadsplatser är en tanke-
figur som starkt influerat förväntingarna på hur 
gjutningen organiserats, upplevts och på vilket 
sätt den elitanknutna tillverkningen sett ut. 

(3) Sedan mitten av 1900-talet har bronshant-
verket förutsatts ha varit organiserat i två nivåer: 
dels en politiskt centraliserad produktion av 
prestigeföremål, dels mer utbredd hushållspro-
duktion av vardagliga föremål. Oftast har hant-
verksplatsens storlek och dignitet avgjorts uti-
från mängden gjutfynd. Produktionens omfatt-
ning snarare än innehåll och kontext har varit 
vägledande för tolkningen av storskalig verk-
stadsproduktion eller småskalig hushållspro-
duktion. De konkreta formerna för bronshant-
verk på olika nivåer i samhället är dock fortfa-
rande till stor del outforskat. 

1.3. Studiens utgångspunkter 

1.3.1. Avstamp & teman 

Skalnivå 
Gjutningen och hantverkets organisation har 
traditionellt behandlats utifrån ett makroperspek-
tiv, som fokuserat på olika platstyper. Stora gjut-
fynd på omfattande platser har tolkats som verk-
städer eller centrala produktionsplatser, medan 
få fynd översatts till småskalig hushållsprodukt-
ion. Den rumsliga skalnivån har rört sig på pro-
duktionsplatser eller diskuterat produktionen 
inom hela regioner eller verkstadskretsar. Hur 
gjutningen rent konkret utspelade sig i lokal-



I. Inledning 

20

samhället och inom enskilda platser har sällan 
utforskats. 

Ambitionen i denna avhandling är att arbeta 
utifrån ett mer detaljerat platsperspektiv. Till-
verkning av bronser förutsätts inte automatiskt 
indikera välstånd, närvaron av en elit eller ritu-
ella specialister, utan studeras som social praktik 
på en mänsklig skalnivå för att därigenom dra 
slutsatser om hantverkets rituella och politiska 
kopplingar från plats till plats. Målet är att ge en 
bild av hur bronsgjutning organiserats och upp-
levts som i så hög grad som möjligt är förankrad 
i gjutspår och handlingsmönster inom enskilda 
platser. 

Förutsättningarna för att studera gjutplatser har 
förbättrats de senaste decennierna, i takt med allt 
fler nyfynd. Fler storskaligt och modernt under-
sökta bronsåldersmiljöer har dessutom inneburit 
ökad kunskap om periodens grav- och bebyggel-
sekomplex, inte minst i Mälardalsområdet. Gjut-
fynden har ofta jämförts med välkända, eller 
närmast ikoniska referensmaterial, som Skälby 
eller Hallunda (se figur 8). Genom att syresätta 
diskussionen med nytt material och syntetisera 
och jämföra gjutplatser, finns nu goda möjlig-
heter att utvärdera gamla tolkningsmodeller, och 
att fördjupa förståelsen utifrån nytt material. Här 
är det viktigt att undersöka skillnader i tillverk-
ningen såväl inom en plats, som mellan olika 
platser. Platsförankrade studier som ger inblick i 
hur tillverkningen strukturerats på en mänsklig 
nivå är avgörande för att kunna dra vidare slut-
sater om hantverkets organisation. 

Figur 8. Skyltning vid den kända bronsgjutarplatsen 
vid Botkyrka RAÄ 13 i Hallunda. Nu del i Hallunda 
kulturstig. Foto: Wikimedia Commons (redigerad). 

Terminologi 
Jag menar att den tidigt etablerade tankefiguren 
om verkstadsplatser har starkt påverkat synen på 
bronshantverkets organisation. Terminologin har 
sin bakgrund i en konsthistorisk och industriellt 
präglad syn på hur och var specialistproduktion 
utanför hushållet utförts. Förväntningarna på 
specialiserade verkstäder har inverkat på såväl 
förståelsen av hantverkets skala och organisation 
som på hur gjutplatser förväntas se ut i fält. Mo-
derna, industriella begrepp som verkstäder-, 
produktionscentra eller industrier motsvaras inte 
av metallhantverkets omfattning eller struktur i 
ett småskaligt samhälle (se Budd & Taylor 
1995:134). Dessa förväntningar tycks inte över-
ensstämma med de gjutplatser som faktiskt på-
träffats. Detta har lett till ett glapp mellan för-
väntningarna på gjutplatser kontra de faktiska 
observationerna i fält (se kapitel 2.4.2).  

Förmodade verkstadsplatser, och formerna för 
en eventuell elitkontrollerad prestigegodspro-
duktion, har byggts på teoretiska modeller och 
begrepp snarare än på arkeologiskt material efter 
produktionen. Jag vill därför betona vikten av ett 
kritiskt förhållningssätt till traditionell termino-
logi och metod, i synnerhet den industriellt präg-
lade tankefiguren om verkstäder. Ambitionen i 
avhandlingen är att finna och utgå från öppnare 
begrepp, där hantverkets plats i rummet kan 
undersökas mer förutsättningslöst. Målet är att
utarbeta kategoriseringar som närmare överens-
stämmer med materialet. 

Synen på bronserna 
Hur människor organiserat hantverk är starkt 
avhängigt av syftet bakom tillverkningen – kun-
skap om föremålen som producerats är därmed 
en förutsättning för att förstå organisationen av 
ett hantverk (Costin 2001:303f). Att sätta till-
verkningen i relation till bronsföremålens an-
vändning har traditionellt gjorts utifrån enkla 
funktionalistiska uppdelningar mellan rituella 
föremål (kulten), vardagsföremål (hushållet) och 
prestigeföremål (eliten). Tolkningen av en hie-
rarkiskt organiserad tillverkning uppdelad mel-
lan prestigegods kontra enklare hushållsföremål 
har främst antagits utifrån funktionsuppdelning 
av de färdiga föremålen (Kuijpers 2012). Denna 
uppdelning kan förvisso ha varit relevant även 
för människorna under bronsåldern, men är sam-
tidigt en grov förenkling av bronsernas funkt-
ioner.  
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Till skillnad från specialisthantverk inriktade 
enbart på en typ av föremål, som till exempel 
vapen, var bronshantverket i södra Skandinavien 
inriktat mot en rad olika behov och användare.
Föremål av brons knöt an till en rad olika identi-
teter och aktiviteter, och var därmed kopplade 
till flera olika användningsområden och sfärer i 
samhället. Maikel Kuijpers har nyligen kritiserat 
bronsåldersforskningen för att alltför oproblema-
tiskt applicerat Mary Helms studier av prestige-
teknologier (1993) på bronshantverket i europe-
isk bronsålder. Genom detta har man förespråkat 
en starkt ritualiserad och esoterisk hantverksut-
övning, trots att Helms inriktat sig specifikt på 
tillverkning av: ”items that serve non-utilitarian 
functions and were empowered with strong po-
litical and ideological meanings” (Kuijpers 
2012:414). Samtidigt bidrar Kujipers indirekt till 
att förstärka dikotomin prestigeföremål-
nyttoföremål när han, i sin uppmaning, ställer 
enkla redskap som motsats: ”[…] whether these 
interpretations also apply to the production of 
simple tools and implements” (Kuijpers 
2012:414).

Avsikten i den här studien har varit att nyansera 
och röra mig vidare från traditionella klassifice-
ringar, som vardagsföremål och prestigeföremål. 
Detta har gjorts genom att lyfta bronsföremålens 
funktion i olika sociala projekt, vilket kan syn-
liggöra kategorier eller klasser bortom dikoto-
min mellan vardagsföremål och prestigegods. En 
viktig förutsättning för att rekonstruera produkt-
ionens organisation är därmed att uppdatera 
synen på bronserna och de samhällen som pro-
ducerat dem. 

Synen på bronsålderssamhällenas sociala 
organisation 
Synen på bronshantverket i södra Skandinavien 
har i hög grad färgats av strukturmarxistisk, 
neoevolutionär antropologisk teori kring specia-
listhantverket i hövdingadömen och tidiga stater.
Monopol på specialisthantverk ses här som en 
central faktor i framväxandet av hövdingadö-
men. Bronshantverkets organisation har därmed 
ofta diskuterats i termer av centrala verkstads-
platser, hövdingaverkstäder eller attached speci-
alists (ex. Earle 1997; Jensen 2002; Earle &
Kristiansen 2010b; Nørgaard 2016).

Bilden av den (äldre) bronsålderns samhällen 
som hövdingadömen med hög grad av politisk 
och ekonomisk centralisering med hövding-
astyrd redistribution av varor och råmaterial, 
ärftliga maktinstitutioner och stabila hierarkier 

har dock nyanserats alltmer sedan 1970- och 80-
talen (ex Levy 1995; Thrane 2008; Rahmstorf 
2012; Brück & Fontijn 2013; Holst et al. 2013;
se dock Nørgaard 2016). Denna vändning relate-
rar också till en socialantropologisk teoretisk 
debatt och självrannsakan som problematiserat 
hövdingadöme och andra ”samhällstyper” som 
teoretiska modeller. Kritiken har också synlig-
gjort modellernas historiska bakgrund i specifika 
polynesiska förebilder, samt delvis förkastat 
idén om en teologisk utveckling mot allt större 
centralisering och komplexitet (McIntosh red. 
1999; Thrane 2008; Kienlin 2012; Kienlin & 
Zimmermann red. 2012; Brück & Fontijn 
2013:201). 

Bronsålderssamhällena i södra Skandinavien 
betraktas idag som decentraliserade, instabila 
hierarkier eller heterarkier, än som hövdigadö-
men (ex Levy 1995; Johansen et al. 2004; 
Kienlin 2012; Kristiansen 2018). Det fanns tro-
ligen flera olika källor till socialt inflytande, och 
därmed mer organiskt, heterarkiskt strukture-
rade, än vertikalt hierarkiskt organsierade (Levy 
1995 ; Kienlin 2012; Rahmstorf 2012; Skogs-
trand 2016:61f). Segmenterade eller heterarkiska 
stamsamhällen ska inte missförstås som mindre 
komplexa än politiskt centraliserade samhällen –
även utan politisk ranking kan det finnas stor 
social och politisk komplexitet: ”rich in indi-
vidual identities, in the manifold ways people 
interact, in the way kinship is expressed and 
integration takes place by reference to common 
ancestors and is lived out in ritual and feasting” 
(Kienlin 2012:19). De småskaliga samhällen 
som bedrev bronshantverk i södra Skandinavien 
under bronsåldern bör därför inte studeras uti-
från den modell för centraliserade samhällen 
som länge styrt eller indirekt format förståelsen 
av hantverkets sociala och rumsliga organisation 
i Skandinavien. 

Bronsgjutandets anknytning till elitmiljöer har 
antagits snarare än undersökts utifrån det arkeo-
logiska materialet. Graden av eventuell elitkon-
troll är därför oklar, liksom formerna denna 
centraliserade produktion i så fall haft, rumsligt 
och socialt. Formerna som antagits eller implice-
rats genom terminologi, som centrala verkstäder 
eller ”attached specialists”, med ursprung i 
strukturmarxistiska och neoevolutionära mo-
deller (ex Brumfiel & Earle red. 1987; Kristian-
sen & Earle 2010a, 2010b). Idéerna har däremot 
inte förankrats i gjutandet från en mänsklig 
skalnivå. För att förstå hur hantverket knutit an 
till eliten måste vi också förstå vad produktionen 
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innebar under den här perioden, på en mänsklig 
och social nivå. Likaså vad som kontrollerats, 
vilka delar i införskaffandet, produktionen, kun-
skapen, verktygen och cirkulationen kunde fak-
tiskt manipuleras och monopoliseras av en social 
elit. Studier av gjutplatserna utgör en av ingång-
arna till denna fråga.  

1.3.2. Material & metod  
Studien har delvis karaktären av explorativ 
grundforskning, då platser med gjutning hittills 
inte diskuterats samlat (tidigare sammanställning 
av gjutfynd se Jantzen 2008). Bronshantverkets 
organisation har ofta diskuterats eller exemplifi-
erats utifrån ett fåtal, välbevarade lokaler. Vissa 
platser, såsom Hallunda i Södermanland 
(Jaanusson & Vahlne 1975b; Jaanusson, 
Löfstrand & Vahlne 1978) och Broåsen i Hall-
and (Svensson 1940), har återkommande fått 
representera bronsålderns gjutning. Russinen har 
plockats ur kakan, vilket försvårat helhetsförstå-
else och delvis utelämnat frågan om representa-
tivitet. En ny sammanställning, som också väger 
in tidigare ouppmärksammade och uppdragsar-

keologiskt nyframtagna material, kan därför 
syresätta och nyansera forskningen. Empiriska 
studier av gjutningens sammanhang och iscen-
sättning på lokal nivå är enligt min övertygelse 
en nödvändig ingång för att förstå bronshantver-
kets organisation i bronsålderns samhälle. 

Avhandlingen berör ett stort antal delundersökta 
bronsåldersmiljöer där det framkommit fynd av 
deglar och/eller gjutformar i Södra Skandina-
vien. Vid sammanställning och tolkning av 
materialet har jag utgått från undersökningsrap-
porter och andra publicerade eller arkiverade 
grävningsredogörelser (se bilaga 1 och 2). Gjut-
platser har rekonstruerats utifrån gjutfyndens 
läge och kontexter, så som de är beskrivna i 
lagerbeskrivningar, fyndlistor, planer, samt i 
beskrivande och tolkade text i rapporter (se figur 
9). Materialstudier av de tillvaratagna gjutfyn-
den i magasin har bara gjorts i undantagsfall.
Ytterligare genomgångar av fyndmaterialet 
skulle troligen resultera i fler identifierade gjut-
fynd, men arbetsinsatsen för en sådan genom-
gång har inte bedömts vara rimlig i förhållande
till den eventuella vinsten. 

Figur 9. Bilder från arbete med källmaterialet. Till vänster: arkeologisk rapport. I mitten: arkivmaterial från Plaisi-
ren, Spånga socken i ATA samt fyndlistor från Åbrunna, Österhaningen socken i ATA. Till höger: skärmdump från 

Vitterhetsakademiens digitala bibliotekskatalog VITALIS, samt fyndmaterial från Skälby, Vårfrukyrka socken i 
SHM:s magasin. Foto: Författaren. 

Avhandlingen bygger på jämförande platsstudier 
där tillvägagångssättet är utpräglat kvalitativt 
snarare än kvantitativt. För att diskutera var man 
gjutit, vad man gjutit och hur ofta, krävs en de-
taljerad analys av kontexten kring varje fynd. Då 
gjutavfallet oftast representerar en bråkdel av 
den ursprungliga gjutningen på en plats, är rela-
tiv omfattning på gjutningen alltid svårbedömd. 
Antalet gjutningar kan inte kvantifieras, men 
ibland är det möjligt att uppskatta minsta antalet 

gjutningar utifrån avfallsmängden och på så vis 
åtminstone få en uppfattning om hantverket varit 
återkommande eller inte. 

De rumsligt och tidsmässigt komplexa bronsål-
dersmiljöerna kan svårligen avgränsas i tydliga 
och kvantifierbara kategorier, som till exempel 
antalet samtida gårdar eller tydliga platstyper. 
Jag utgår istället från detaljer och strukturer 
inom enskilda kontexter, men rör mig också i tre 
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skalnivåer av rumslig analys. Den första och 
mest grundläggande nivån är att studera hur 
hantverket organiserats rumsligt inom enskilda 
platser. Tolkningar av aktivitetsmönster och 
rumslig organisation inom bosättningar och 
gravfält är förhållandevis ovanligt, och har ofta 
fokuserats till själva boningshusen, samt identi-
fierande av gårdslägen (ex Karlenby 1994; Ullén 
1994, 1995a; Göthberg 2000; Borna-Ahlkvist 
2002; Streiffert 2005; Artursson 2009).  

Den andra skalnivån undersöker skillnader och 
likheter mellan gjutningen på olika platser i be-
byggelsen. Särskilt fokus ligger på metallhant-
verket i Mälardalsområdet. Fallstudien ger för-
djupad inblick i ett lokalt sammanhang, från 
vilket större slutsatser kan dras. Motsatsen hade 
varit att utgå från övergripande hypoteser och 
därifrån gå ner i enskilda exempel. Betoningen 
ligger alltså på att generalisera utifrån de en-
skilda platserna, inte som workshops, men som 
arenor för gjutningar – på en mänsklig, hand-
lingsbaserad skalnivå. Den tredje skalnivån i 
analysen är en mer översiktlig jämförelse av 
skillnader och likheter i gjutningen inom olika 
områden i södra Skandinavien. 

De olika rumsliga skalnivåerna i avhandlingen 
kan ställas upp på följande sätt: 

Plats/lokal 
� Gjutningen inom enskilda lokaler, even-

tuella skillnader mellan olika gjutplatser 
inom enskilda lokaler. 

Bebyggelsen inom en region 
� Skillnader och likheter i organisationen 

av gjutningen mellan olika lokaler. Mest 
ingående studeras Mälardalsområdet, 
som är avhandlingens fallstudieområde. 

Olika regioner i södra Skandinavien 
� Gjutningens organisation inom olika 

regioner i södra Skandinavien, och 
eventuella skillnader mellan områden.  

Studiens jämförande grepp har varit en nyckel 
för att upptäcka likheter och skillnader mellan 
olika gjutplatser, och därigenom urskilja möns-
ter i organisationen av hantverket. Förutsätt-
ningarna för att identifiera och tolka gjutningen 
varierar dock från plats till plats. Detta beror på 
skillnader i utgrävningarnas omfattning, metod 
och förutsättningar, och på lämningarnas beva-
randegrad (se kapitel 3.1.2). Flera av platserna 
har undersökts med små schakt, vilket endast 
representerar några få procent av en större 
bronsåldersmiljö. Det omgivande sammanhanget 

är därför ofta svårbedömt. Mer välbevarade och 
omfattande undersöka platser har därför priorite-
rats i analysen. Utifrån de goda exemplen har 
mer svårtolkade och sämre bevarade lokaler 
kunnat belysas. Trots ett ojämt källmaterial in-
nebär det förhållandevis stora underlaget, sär-
skilt från fallstudieområdet, att tendenser och 
mönster kunnat framträda.  

1.3.3. Teoretiska ingångar 
I avhandlingsarbetet har jag hämtat inspiration 
från antropologiska och arkeologiska studier av 
specialisthantverk i småskaliga samhällen. Dis-
kussioner inom detta fält, som varit särskilt 
fruktsamma i relation till bronsålderns metall-
hantverk, ska kort presenteras nedan. Inled-
ningsvis skisseras den teoretiska bakgrunden till 
kulturella perspektiv på teknologi, vilket är en 
bred utgångspunkt för studien. Därefter lyfts 
ämnena: prestigehantverk och skilled crafting i
småskaliga samhällen, de producerade föremå-
lens roll i sociala projekt, samt slutligen vikten 
av att förstå hantverkskontexten utifrån en 
mänsklig skalnivå.  

Produktion och hantverksorganisation ur ett 
kulturellt perspektiv 
Att hantverksproduktion – och produktion i all-
mänhet – i icke-industriella samhällen var in-
bäddad i det sociala livet är numera vedertaget 
inom arkeologi (ex Costin 2001; Flad & Hruby 
red. 2007; Hendon 2007; Brysbaert & Gorgues 
red. 2017). Hantverksproduktion som socialt och 
kulturellt betingad har framför allt synliggjorts 
genom antropologisk och tekniksociologisk 
teoribildning som visat produktionens roll i 
social reproduktion (ex Lemmonier 1986, 1993; 
Leroi-Gourhan 1993; Gell 1988; Pfaffenberger 
1988, 1999; Ingold 1990, 1993; Bijker 1995; 
Dobres 2000). Teknologiska traditioner formar 
och formas av ett samhälles världsbild, kultu-
rella normer, sociala relationer och ekonomiska 
förhållanden (Lechtmann 1977, 1984; Helms 
1993; Dobres & Hoffman 1994, 1999; Dobres 
2000). Arkeologisk och antropologisk forskning 
har de senaste decennierna påvisat teknologiers 
betydelser som sociala processer, och materiell 
produktion som kulturellt formade (ex Helms 
1993; Dobres 2000; Saunders 2001). Att produ-
cera materiell kultur är en kulturell, ideologisk 
och social handling: 

When considering the social agency and per-
formative nature of technological practice, its 
political dimensions come almost unavoidably 
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to the fore. Whether the maintenance and ma-
nipulation of political structures take place in 
an overt or tacit manner, technologies are con-
structed within existing frameworks of socio-
political relations. Technological practice also 
provides a context in which acts of resistence, 
contestation, and, quite possibly, change may 
take root. (Dobres & Hoffman 1999:218)

Organisationen av ett hantverk avser formerna 
för produktionen i ett samhälle: hur, var, av vem 
och under vilka omständigheter och förutsätt-
ningar föremålen tillverkades. Studier av hant-
verksorganisation har ofta fokuserat på specia-
listhantverk och professionalisering. Speciali-
serat hantverk i elitens tjänst har ansetts avgö-
rande för den kulturella evolutionen mot 
hövdingadömen och tidiga stater (ex Childe 
1951; Service 1962). Samhällena i södra Skan-
dinavien under bronsålder var klart stratifierade, 
men saknar indikationer på centralstyrda poli-
tiska enheter med ärftliga och institutional-
iserade maktroller, som i stater och klassiska 
hövdingadömen (Levy 1995; Johansen et al. 
2004; Thedéen 2004; Thrane 2008; Brück & 
Fontijn 2013).

För att undersöka organisationen av bronshant-
verk bortom modeller för elitstyrd specialistpro-
duktion, har det därför varit relevant att söka 
empiriska och teoretiska paralleller som utgått 
från mer småskaliga, heterarkiska och decentra-
liserade samhällen. Ett samhälle med heterarkisk 
organisation avser en social och politisk situat-
ion som präglas av dynamiska maktrelationer 
och flera, parallella arenor för maktutövning och 
social prestige (Crumley 1979; Ehrenreich 1995, 
Ehrenreich, Crumley & Levy red. 1995; Levy 
1995; DeMarrais 2013). 

Hantverksprocessen har ofta en central roll i 
definierandet av ett föremåls värde och mening 
(Costin 2001:27). Tillverkningens kulturella 
kontext och betydelse för bronserna är förvå-
nansvärt okänd. Den sociala och politiska orga-
nisationen kring bronshantverket har främst 
behandlats utifrån övergripande modeller (elit-
amatör, verkstad-hushåll, storskalig-småskalig) 
(ex Rønne 1987; Kristiansen 1987; Herner 1987; 
Bertilsson 1986:113f; Larsson 1986; Levy 1991; 
Thrane 1993), men vad gjutning innebar i de här 
olika sammanhangen diskuterats sällan mer in-
gående. Spännande och mångfacetterade slutsat-
ser om hantverk i småskaliga samhällen som 
diskuterats av till exempel Mary Helms och 
Alfred Gell har enbart integrerats på en ytlig 
nivå. Produktionens roll i meningsskapandet 

kring föremål är generellt en förbisedd aspekt i 
bronsåldersforskningen. Föremålens biografi 
behöver ses i ett helhetsperspektiv, där vi föru-
tom deponering, cirkulation och import, också 
tar hänsyn till hur och var bronserna formades.

Prestigehantverk & skilled crafting
Många har försökt ringa in det fält av avance-
rade teknologier som krävt hög skicklighet och 
som helt eller delvis ställts i ideologins och eli-
tens tjänst i icke-industriella samhällen. Sådana 
teknologier har benämnts som skilled crafting av
Mary Helms (1993), som prestigeteknologier av
Brian Hayden (1998), som technologies of en-
chantment av Alfred Gell (1988, 1992), och som 
specialisthantverk hos Elizabeth Brumfiel, Ti-
mothy Earle och många andra antropologer 
(Brumfiel & Earle red. 1987). Många hantverk i 
förhistorien har krävt specialistkunskaper och 
stor skicklighet, men här avses produktion av 
föremål med högt värde och med koppling till 
makt, identitet och ritual. Bronsernas utbredda 
koppling till högstatusdräkt, kult och ritual talar 
för att de till stor del bör ses i en sådan konext. 
Här har Mary Helms antropologiska forskning 
varit särskilt användbar (1993, 1998), då hennes 
tvärkulturella studier ger många infallsvinklar på 
hur specialiserad produktion kan knyter an till 
kosmologier, identitet och makt. 

Hantverkare som utövat specialiserat hantverk, 
till exempel metallhantverk, keramikhantverk, 
vävning, dans, sång, diktning, träsnide eller båt-
byggeri, har ofta betraktats som transformatörer 
och medium för särskilda krafter, som därför
haft speciella (negativa eller positiva) positioner 
i samhället (Rowlands 1971; Helms 1993:15; se 
även Goldhahn 2007). Skickligt hantverk är med 
Mary Helms ord (1993) “awesome” – det inbju-
der till vördnad. I småskaliga, icke-industriella 
samhällen betraktas exceptionell skicklighet som 
synonymt med att inneha exceptionella krafter 
(Helms 1993:53). En specialisthantverkare som 
skapar prestigeföremål eller skickliga ”konstfö-
remål” tar en rad övernaturliga krafter till sin 
hjälp: 

[…] plumbing the unknown and from its mys-
terious depths, hights and expanses producing 
culturally valuable and beneficial “things” by 
means of their own exceptional talents and 
power. (Helms 1993:106)

Alfred Gell, som på ett mycket ingående och 
teoretiskt sofistikerat sätt, diskuterat konstföre-
måls/prestigegods sociala agens i småskaliga 



I. Inledning 

25

samhällen har pekat på hantverkets och hant-
verksföremålens förmåga till ”captivation” eller 
”enchantment” Gell 1988, 1992, 1998:68-72). 
Föremålets/hantverkets förtrollning av betrakta-
ren är enligt Gell en följd av det oförklarliga 
glapp mellan hantverkarens och betraktarens 
förmåga som föremålet manifesterar. Skickliga 
specialisthantverkare, eller ”artists” besitter, som 
Gell uttryckt det, magiska resurser vilket förkla-
rar varför vi inte kan "reconstruct her skilled 
movements" (Gell 1998:86). Bronsåldersforsk-
ningen i Skandinavien är, som tidigare påpekats,
starkt färgad av en modern och industriell be-
greppsram. Infallsvinklarna från antropologiska 
studier som visat på hantverkets roll i social 
reproduktion, politisk ritual, identitet och 
personhood har ofta refererats, men sällan inte-
grerats på ett djupare plan. 

Studier av hantverksorganisation i allmänhet,
och organisation av specialisthantverk i synner-
het, fokuserar ofta på hantverkets och hantver-
karnas relation till samhällets maktinstitutioner 
(Costin 2001:273). Kopplingen mellan skickligt 
hantverk och politisk elit är etnografiskt välbe-
lagd, men har dock sett ut på många olika sätt 
(Helms 1993:69). En betydande andel av brons-
föremålen som påträffats i södra Skandinavien 
under bronsåldern var avsedda för samhällets 
övre skikt. Vapen, dräktattribut och rituell rekvi-
sita var centrala i upprätthållande av social pre-
stige och maktanspråk genom offentlig ritual, 
gåvoutbyten, ceremoniella strider och andra 
rituellt och politiskt laddade praktiker. På vilket 
sätt hantverket rent konkret var knutet till eliten, 
och i vilken mån det kontrollerats eller monopo-
liserats, är därmed en central fråga att under-
söka. 

Hantverkets och hantverkarnas anknytning till 
elitkontexter har ibland diskuterats som antingen 
elitanknutet (attached), oberoende (independent)
eller integrerat (embedded) produktion (Earle 
1981; Ames 1995; se Costin 2001:296f). Denna 
modell har framför allt utvecklats inom struk-
turmarxistisk amerikansk arkeologi och antropo-
logi under 1970- och 80-talen, där eliters strate-
gier för kontroll över specialisthantverk stått i 
fokus (ex Brumfiel & Earle red. 1987; Clark & 
Parry 1990: Peregrine 1991; Helms 1993; Hay-
den 1998). Dessa koncept har dock kritiserats 
för att inte täcka in variationen i kopplingarna 
mellan social elit och hantverksproduktion i 
förindustriella samhällen (Costin 2001:300; 
DeMarrais 2013). Ingångar till hur specialist-
hantverk organiserats i sådana samhällen kan 

hämtas från arkeologen Elizabeth DeMarrais 
studier av småskaligt specialisthantverk i för-
koloniala Argentina (DeMarrais 2013). 

Specialiserat hantverk i heterarkiska samhällen 
har, som DeMarrais visat, ofta organiserats på 
hushållsbasis och anknutit till ett flertal olika 
uppdragsgivare, snarare än centraliserad till-
verkning för en enhetlig elit (DeMarrais 2013). 
Bland Gells rika tvärkultuella studier finns ex-
empel på skilled crafting i en rad olika samman-
hang och syften. Produktionen av prestigegods 
(elaborate art objects) med viktiga funktioner 
för identitet, politik och ritual omgärdas ofta av 
komplexa sociala och rituella strategier och stark 
symbolik i småskaliga samhällen (Gell 1998). 
Tillverkningen kan mobilisera personhood och 
kan ingjuta energier och agens i föremålet. Till-
verkningen av ett sådant föremål kan utlösas av 
en rad sociala händelser, såsom ett dödsfall eller 
en årstidsbunden ritual (Gell 1998), för att 
nämna några exempel på produktionens invävda 
roll i olika sociala processer. 

Ett av de mest färgstarka exemplen som beskri-
vits av Gell är ett avancerat Malangan-träsnideri 
som ingick i gravritualer och politisk ritual på 
New Ireland, Papua Nya Guinea (Gell 
1998:224ff). Då inflytelserika personer i lokal-
samhället dog tillverkades tillfälliga minnesmo-
nument, i form av vackra och detaljrika träskulp-
turer. Skulpturerna täljdes succesivt fram under 
begravningsceremonierna. Genom konstnärens 
snideri och målningar fylldes föremålet gradvis 
med den döda personens energi och livskraft 
(Gell 1998:224ff). Olika element i skulpturens
estetik och dekor representerade den dödes olika 
släktrelationer, politiska allianser och markrät-
tigheter. Genom att manifestera dessa i fysisk 
form blev föremålet ett viktigt redskap i den 
omförhandling av sociala roller som ett dödsfall 
innebär. Efter att träskulpturen färdigställts och 
visats upp blev den slutligen ”dödad” som kli-
max i begravningsritualen. Vad specialisthant-
verket gör på ett socialt plan här, är att upprätt-
hålla minnen, materialisera sociala relationer 
och ägandeförhållanden och härbergera anden 
från en avliden person. Skilled crafting kan, med 
andra ord, vara processer som inkluderar betyd-
ligt mer än vad som framträder vid blotta an-
blicken. 

Antropologin visar alltså en mångfald av exem-
pel på hur specialisthantverk kan inkorporeras i 
ritual, fylla olika politiska och sociala syften och 
transformera magiska och nedärvda krafter. 
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Bronshantverkets rumsliga och sociala och poli-
tiska organisation i mer decentraliserade sam-
hällen är ett ämne där arkeologiska observation-
er kan berika en vidare teoretisk förståelse för 
teknologiers betydelse i social och politisk re-
produktion. 

Bronsernas roller i sociala projekt 

The effort that went into metalwork indicates 
that it was used in ways that would have been 
culturally extremely consequential. The art that 
comes down to us is silent, but it must have 
been embedded in story, song, and perfor-
mance. (Garrow & Gosden 2012:41f)

En betydande andel av metallen som nådde 
södra Skandinavien under bronsåldern användes 
för att tillverka prestigeföremål (ex Kristiansen 
1987:46; Sørensen 1989; Levy 1999:208; Kind-
gren 1999:71; Brück & Fontijn 2013:197f). Pre-
stigeföremålen var ofta personliga attribut, av-
sedda att bäras av enskilda individer. Jag har 
valt att använda de traditionella begreppen pre-
stigegods, prestigeföremål eller statusföremål 
för bronser som, genom sin användning eller 
design, syftat till att generera och kommunicera 
social prestige. Att avgränsa prestigeföremål 
från övriga föremål innebär givetvis en förenk-
ling av föremålens komplexa agens och inne-
börder. Ett prestigeföremåls betydelse är, i likhet 
med all materiell kultur, relativ den kulturella 
kontext där föremålets exklusivitet, värde och 
mening definieras. Ting som betraktas som pre-
stigeföremål kännetecknas av att; (1) föremålen 
varit exklusiva och inte användes av alla i sam-
hället, och (2) att de genom sin utformning 
och/eller användning var knutna till maktutöv-
ning, ideologi och ikonografi: 

The key factor that distinguishes prestige 
goods from utilitarian ones in a particular con-
text, therefore, is the use of prestige goods in 
symbolic, powerful, and political ways by a 
limited, sanctioned segment of a population.
(Flad & Hruby 2007:11)

De många och starkt stereotypiserade personliga 
attributen, såsom stora spännen, dräktnålar och 
svärd, bars av en begränsad grupp i samhället, 
och var länkade till särskilda roller och identite-
ter inom elitkollektivet. Vem som kunde bära 
vilket föremål, samt vilka attribut som kunde 
kombineras, har varit strikt reglerat av ålder, 
genus och social status (Levy 1982; Sørensen 
1997; Bergerbrant 2007). Vissa attribut kunde 
inte förvärvas utan att först ha vissa andra (Levy 
1982:74). Bältesornament, spännen, halskra-

gar/ornerade halsringar och svärd/dolk är pre-
stigeföremål som tycks ha hört till periodens 
mest exklusiva dräkter och/eller ceremoniella 
utstyrslar. Till de mest avancerade bronserna 
som tillverkats hör, förutom prestigeföremål, 
även lurar, ceremoniyxor och figuriner. 

Icke-lokala bronser förekommer också i södra 
Skadinavien under hela bronsåldern parallellt 
med de inhemska. Importerna är, framför allt 
under yngre bronsålder, tydligt utvalda och be-
står främst av vapen och ceremoniell rekvisita 
såsom hamrade kittlar och dryckesbägare, hu-
vudsakligen från Lausitz- och Urnefield-
områdena i Centraleuropa (Thrane 1975; Gröhn 
2004:115). Sådan exklusiv rituell rekvisita 
kommer inte behandlas i den här studien, då 
endast en säker produktionsplats påträffats hit-
tills, i form av gjutkärnor för bronslurar från 
Kirkebjerget/Voldtofte-boplatsen på Fyn 
(Thrane 1993; se kapitel 4.4.2.).

Vissa föremålstyper var tydligt genus-kodade,
medan användningen av andra bronser strukture-
rades av andra aspekter än kön (Harding 
2000:407). Till de föremål som burits av både 
kvinnor och män hör personliga attribut som 
knivar, dolkar, dräktnålar och arm- och halsring-
ar (Oldeberg 1976:9; Bergerbrant 2007:8). I de 
nordiska bronserna framträder svärd och rak-
knivsuppsättningar som knutna till en manlig 
sfär, medan stora bältesattribut tycks ha varit en 
exklusivt kvinnlig symbol (Kristiansen 
1998:68). Många av de bronsrika statusföremå-
len, som till exempel bältekuporna, har rik iko-
nografi. Sådana rikt utsmyckade värdeföremål 
har ofta en koppling till förfädernas kraft (Helms 
1993:173). Många bronser i periodens föremåls-
repertoar användes som ideologiskt laddade 
symboler i ritual och visuell kommunikation 
(Wobst 1977; Gibbs 1987; Levy 1991; Sørensen 
1997, 2013). Iögonfallande statusföremål som 
spännen, skivhuvudnålar, tutuli, svärd och stora 
halsringar är exempel på föremål som i kombi-
nationer på dräkt och kropp uttryckte bärarens 
position i sociala hierarkier. De var förmodligen 
kopplade till särskilda identiteter eller institut-
ionaliserade roller i en, idag endast delvis känd, 
social, politisk och ideologisk ordning. 

Prestigeföremålen kontrasteras ofta mot enklare 
bruksföremål, som inte använts i politiska och 
rituella sfärer. Här lyfts främst redskap använda 
i hushållet fram – holkyxor, mejslar, skäror och 
sylar. Funktionsuppdelningen mellan nyttoföre-
mål kontra statusföremål dominerar synen på 
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skandinaviska bronser, och har länge antagits 
strukturera bronshantverkets organisation (se 
kapitel 1.2.). Dualismen mellan nyttoföremål 
kontra ritual/prestige säger, som Richard Brad-
ley påpekat, troligen mer om vårt eget samhälle 
än om föremålens användning under bronsåldern 
(Bradley 1989). Begreppen prestigeföremål och 
bruksföremål har också problematiserats för att
låsa materialet i statiska kategorier, och för att 
förenkla funktionerna hos materiell kultur (Flad 
& Hruby 2007:8f; Brück & Fontijn 2013). Kriti-
kerna har pekat på att mening, värde och status 
är relativa och kontextberoende kvaliteter, som 
avgörs av en rad faktorer under ett föremåls 
livsbiografi. 

Joanna Brück och David Fontijn har kritiserat 
synen på prestigegods i bronsåldersforskningen 
för att ha blivit synonym med iögonfallande, 
skrytkonsumtion hos den översta elitens (man-
liga) ledare. Följden är att prestigeföremålens 
användning i andra arenor och av andra aktörer 
har underkommunicerats (Brück & Fontijn 
2013). Detta är en viktig kritik, och jag är enig 
med de forskare som menar att prestigeföremå-
lens koppling till en mångfald av identiteter och 
sociala projekt antyder att det fanns flera paral-
lella hierarkier och arenor för social prestige 
under bronsåldern (Levy 1995; Thedéen 2003). 
Min studie syftar på ett sätt till att bidra till för-
ståelsen för dessa föremåls roller, och olika fö-
remålskategorier under perioden. Hur tillverk-
ningen av föremålen samspelat med föremålens 
kontexter, associationer och funktioner, kan 
diskuteras mer förutsättningslöst om vi utgår 
från deras roller i sociala projekt. 

Begreppet sociala projekt används alltså här för 
att synliggöra motiv bakom användningen – och 
tillverkningen – av olika föremål. Jag har här 
inspirerats av arkeologen Elizabeth DeMarrais, 
som diskuterat sociala projekt för föremål till-
verkade av specialisthantverkare i småskaliga, 
heterarkiska samhällen i förkoloniala Argentina 
(DeMarrais 2013). Hos DeMarrais betecknar 
termen, som ursprungligen myntats av Alfred 
Gell (1998:74), de sociala motiv och syften som 
avancerade hantverksföremål fyllt för enskilda 
sociala aktörer eller grupper. För individer kan 
föremålet signalera genus, ålder, identitet och 
social position, medan det för grupper kan 
handla om ”consensus-building, social negotiat-
ion and ritual” (DeMarrais 2013:348; se även 
citat nedan). Att synliggöra ett föremåls funktion 
i sociala projekt handlar alltså om att förstå fö-
remålets syfte i sin sociala kontext. 

Artefacts demonstrate their owner’s place in a 
social world and his or her vital powers; they 
establish the continuity of social life by serving 
as markers of identity, social position or eth-
nicity. Beyond the individual, objects situate 
people within social networks, materializing 
collective relationships across time and space. 
(DeMarrais 2013:349)

Ett källkritiskt problem när vi rekonstruerar 
bronsernas roll i sociala projekt den förhållande-
vis begränsade kunskapen om föremålens fak-
tiska användning. Gravfynd, depåfynd, slitspår 
på föremålen, samt avbildningar såsom hällrist-
ningar och enstaka figuriner, kan ge oss glimt-
visa, och ibland starkt stereotypiserade fram-
ställningar av det dåtida bruket. Problemet är att
detta synliggör vissa delar av föremålens livs-
lopp (offerdeponering, begravningsritual, strid), 
medan andra aspekter förblir osynliga eller 
okända. Diskussionen tar nödvändigtvis sin ut-
gångspunkt i generella antaganden om föremå-
lens relation till genus, kropp och statushierar-
kier. Föremålens koppling till dräkt och kropp 
under yngre bronsålder bygger delvis på anta-
ganden utifrån material från bronsålderns äldre 
perioder. En övergripande konservatism i typer 
och kombinationer av typer, gör dock att en 
kontinuitet i föremålens användning från äldre 
till yngre bronsålder kan förutsättas (ex Levy 
1982:78f; Gibbs 1998; Jensen 2002; Sørensen 
2013; Melheim 2015b). Detta gäller inte minst 
personliga attribut som signalerat olika roller, 
genus och social status inom eliten (Thedéen 
2005), vilka kommer att stå i fokus för den här 
studien.  

Att diskutera bronsets roll i sociala projekt öpp-
nar för att utforska föremålen (och deras till-
verkning) mer förutsättningslöst, istället för den 
traditionella kategoriseringen vardagsföremål 
kontra prestigeföremål. Den arkeologiska dis-
kursen kring ”prestigeföremål” har på senare år 
kritiserats för att implicera att värdefulla föremål 
i förhistorien var en utbytbar, likvärdig valuta 
(Brück & Fontijn 2013:199f). Bronsföremålens 
varierade användning, inte minst inom gruppen 
prestigeföremål, antyder att de tillskrivits en rad 
olika syften och betydelser. Exklusiva bronser 
har ibland utgjort publika markörer, ibland inte, 
vissa har burits på kroppen av enskilda indivi-
der, medan andra förmodligen varit kollektiv 
egendom. Utifrån observationer från gjutplatser-
na, och föremålens roller i olika sociala projekt, 
presenteras i avhandlingens avslutande diskuss-
ionkapitel en alternativ kategorisering av bron-
serna. Sociala projekt kan, genom att belysa 
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skillnader mellan de producerade föremålen, 
kasta nytt ljus över tillverkningen bortom tradit-
ionella kategorier som vardag/prestige, eller 
redskap, vapen respektive smycken. 

Tillverkningens iscensättning & den 
mänskliga skalan 
Fokus i den här studien är bronsgjutningens 
rumsliga och sociala kontext. Kontexten är, vid 
sidan av skala, omfattning och intensitet, en av 
de mest grundläggande parametrarna för att 
förstå hur hantverk organiserats i samhället 
(Costin 1991). Utifrån hantverksplatsen kan vi 
undersöka var tillverkningen lokaliserats, vilka 
andra verksamheter produktionen relaterade till 
samt i vilka sociala och samhälleliga sfärer 
bronsföremål göts (Dobres & Hoffman 1994;
Costin 1991, 2001; Flad & Hruby 2007; Miller 
2009). Aspekter som har lyfts fram på senare år 
är också produktionens relation till ritualer, 
hantverkarnas sociala identitet och esoteriska 
kunskap, samt tillverkningens iscensättning (ex 
Spielmann 1998; Flad & Hruby 2007; Carter 
2007; Hruby 2007; Goldhahn 2007). Bronsgjut-
ningens relation till ritualer och iscensättning av 
gjutningar är två viktiga ingångar i avhandling-
ens rumsliga analys. 

Konkret kan iscensättningen och upplevelsen av 
gjutningen på olika platser diskuteras utifrån 
metaforen teater. Liknelsen med en teaterföre-
ställning och scen låter oss tala om tillverkning-
ens iscensättning, fond, deltagare/aktörer och 
publik. Detta grepp har till exempel använts på 
ett innovativt sätt av arkeologen Tristan Carter, 
som studerat specialiserat obsidianhantverk på 
Kykladerna under äldre bronsålder. Carter har 
föreslagit att produktionen av prestigeladdade 
dolkar på gravplatser utfördes som publika skå-
despel i samband med begravningsceremonier 
(Carter 2007). Genom metaforer från teater
möjliggörs, som Carter skriver:

[…] a reconstruction as to how these episodes 
of production, distribution, and discard might 
have been staged and considers the ramifica-
tions of the performance, its actors, audience, 
and directors in the construction and mainte-
nance of social relations. (Carter 2007:88)

Den enskilda platsen är här den grundläggande 
analysingången för att studera hur tillverkningen 
organiserades. Platsen är, som Anna-Marcia 
Dobres poängterat, en ”meaningful analytical 
scale at which material patterning could be 
linked to social practice” (Dobres 2000:193). 
Inom platsen kan vi rekonstruera handlingar och 

handlingsmönster och därigenom närma oss 
meningsfulla sociala rum i det förflutna. Plat-
sens relation till handling länkar till en teoretisk 
förståelse av rumsliga sammanhang som såväl 
skapade av som medskapande av sociala hand-
lingar (ex Lefebvre 1991 [1974]; Giddens 1984; 
Pred 1990; Rapoport 1990). Det fysiska rummet 
är både ett uttryck och medium för sociala hand-
lingar, snarare än en neutral fond (Samson red. 
1990; Tilley 1994; Parker Pearson & Richards 
red. 1994). Spår av platsbundna handlingar och
aktivitetsmönster kan synliggöra större proces-
ser, med en förankring i den mänskliga skalan 
(Larsson 2000:46f; se även Cornell & Fahlander 
2002). 

Avhandlingens analys är designad för att formu-
lera tolkningar nedifrån och upp. Det vill säga 
att generalisera utifrån observationer av uppre-
pade handlingsmönster inom och mellan en-
skilda platser. Ett sådant perspekiv kan ses mot 
bakgrund av arkeologisk teori som under det 
senaste decenniet riktat fokus mot kroppsliga 
och sinnliga dimensioner av förhistorien. Inspi-
rationen från bland annat praktikteori och feno-
menologi visar sig i att arkeologiska analyser 
allt oftare förläggs till en mänsklig skalnivå. 
Exempel syns över hela det arkeologiska fältet –
i studier av teknologiers och begravningsritua-
lers chaine operatoire, förkroppsligade kun-
skaper och sinnenas arkeologi (ex Sofaer 2006; 
Day red. 2013; Hamilakis 2013; Sørensen & 
Rebay-Salisbury red. 2013). Flera forskare har 
på senare tid utforskat hur skillnader i skicklig-
het kan utläsas av bronserna och hur detta kan 
kasta nytt ljus på frågan om specialisiering och 
hantverksorganisation (Nørgaard 2016; Kuijpers 
2014). Exempel på mer praktik- och mikroorien-
terade studier syns även i forskning kring grav-
ritual (Röst 2016) och keramikhantverk (Botwid 
2016).  

I denna avhandling har en viktig utgångspunkt 
varit att utgå från observationer så nära enskilda 
gjutningar som möjligt. Materialets upplösning 
innebär att detta varit möjligt i varierande grad, 
och hur handlingsnära tolkningen blivit skiljer 
sig därmed från plats till plats. Gjutningens 
sammanhang diskuteras utifrån tre rumsliga 
skalnivåer: (1) Sammanhanget eller platstypen,
vilket avser tolkningen av lokalen i stort, till 
exempel om produktionen skett på en ensamgård 
eller i ett grav- och boplatskomplex. (2) Närmil-
jön eller arenan inom vilken själva gjutplatsen 
legat, som här främst diskuteras utifrån de olika 
rumsliga arenorna kulthusmiljöer, gravfältsmil-
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jöer eller långhusmiljöer. (3) Gjutplatsens ome-
delbara inramning, som till exempel en gårds-
plan, ett visst hus eller en specifik aktivitetsyta. 
Inramningen är den rumsliga skala som ger bäst 
uppfattning om hur gjuttillfället kan ha uppfat-
tats av människor på platsen under bronsåldern. 
Genom olika rumsliga nivåer synliggörs mönster 
i gjutningens organisation i bebyggelsen i stort, 
men studierna av inramning och arenor öppnar 
också för inblickar i hur bronsgjutning kan ha 
upplevts på en mänsklig skalnivå. 

1.3.4. Definition av några viktiga 
begrepp 

Produktion, tillverkning, hantverk 
Jag har genomgående eftersträvat att använda 
begreppen produktion och tillverkning framför 
metallurgi och bronshantverk. De förstnämnda 
lägger betoningen på gjutning av föremål som 
en framåtsyftande/alstrande process, med pro-
dukterna i åtanke (produktion i SAOL 14: ”re-
sultat av tillverkning”). Metallhantverk och me-
tallurgi riktar istället betydelsemässigt fokus mot 
läran om metaller och mot teknologin i sig (me-
tallurgi i SAOL 14: ”vetenskapen om metallers 
framställning och tekniska användning”). Pro-
duktion och tillverkning är mer relevanta här, 
eftersom avhandlingen fokuserar på tillverk-
ningens sociala organisation och inriktning, 
snarare än metallurgiska kunskaper eller tek-
niska processer. 

Gjutning syftar på att låta en smält massa stelna 
i en form. Bronsgjutning är alltså inte synonymt 
med bronshantverk, eftersom det senare täcker 
in alla delsteg i hantverksprocessen – förbere-
delser, gjutning, och efterbearbetning. Även här 
har avsikten varit att använda begreppen med en 
viss urskiljning, för att betona olika delar av 
processen. Avhandlingen undersöker främst 
förutsättningarna kring själva gjutningen, då det 
är denna del i hantverksprocessen som är arkeo-
logiskt spårbar i rummet. 

Specialisthantverk 
Bronshantverket är, som diskuterats ovan, till 
största delen också att betrakta som ett exempel 
på skilled crafting eller specialisthantverk. Spe-
cialisthantverk definieras på många olika sätt i 
den arkeologiska och antropologiska litteraturen 
(för bra översikter se Costin 2001:275f; Flad & 
Hruby 2007). Idag, i vardagligt tal, är speciali-
sering synonymt med professionell industripro-
duktion, medan hantverk signalerar individuell 

produktion på hobby-nivå (Zagal-Mach Wolfe 
2013:27). Det är viktigt att dessa associationer 
och betydelser inte formar tillämpningen av 
dessa begrepp på en förhistorisk kontext.  

I den här studien behandlas bronshantverket som 
ett specialisthantverk i betydelsen att det krävde 
specialistkunskaper som behärskades av en be-
gränsad grupp i samhället. Bronshantverkets 
olika moment byggde på färdigheter som krävt 
lång inlärning, och har med all sannolikhet inte 
traderats till alla i samhället. Ett special-
isthantverk innebär: ”differential access to and
development of a wide range of sophisticated 
skills” (Rowlands 1976:116, citerad i Howard 
1983:11). Denna basala definition av special-
iserad produktion innebär i princip att: ”fewer 
people make a class of objects than use it” (Cos-
tin 2001:276 m ref). 

Många hantverk har förvisso krävt stor skicklig-
het och specialiserade kunskaper, men specia-
listhantverk eller skilled crafting avser också den 
sociala aspekten att slutprodukterna haft en re-
striktiv och högt värderad (politisk och rituell) 
betydelse i samhället (Helms 1993:13). Definit-
ionen skiljer sig därmed från många andras an-
vändning av begreppet, där specialisthantverk 
kan implicera professionalisering, inriktning mot 
viss föremålstyp, eller produktion som organise-
rats utanför hushållet.  

Brons 
Begreppet brons används här för alla kopparba-
serade metallföremål från bronsålder, utan hän-
syn till definitioner av olika legeringshalter eller 
förekomsten av ren koppar. Brons benämns 
också genomgående som ”metall”, trots att det 
tekniskt sett är en legering som består av olika 
metaller. 

1.3.5. Avgränsningar i tid & rum 

Bronsålder 
Avhandlingen rör sig inom det kronologiska 
ramverket bronsålder (1700-500 f.Kr.). Beto-
ningen ligger dock främst i yngre bronsålder, det 
vill säga tiden efter 1100-talet f.Kr, på grund av 
att källmaterialet från denna del av perioden är 
mer omfattande. Följden blir att studien främst 
behandlar hantverkstraditionen då den varit eta-
blerad sedan flera århundraden. Frågor kring 
introduceringen av den tidigaste bronsteknologin 
lämnas helt därhän.  
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Torts dominansen av material från yngre brons-
ålder har jag valt att låta analysen omfatta hela 
perioden. Anledningen till detta är trefaldig. Den 
första orsaken är att tidsramen bronsålder sam-
manfaller med det kulturella fenomen som står i 
fokus för studien, eftersom periodindelningen 
konstruerats utifrån den lokala utformingen av 
metallen. Bronshantverket och den föremåls-
värld det upprätthöll under nästan två millennier 
försvinner sedan kring 500 f.Kr. Bronset från 
förromersk tid saknar i stort sett helt den ikono-
grafi, estetik och föremålstyper som präglar 
yngre bronsålder, och tycks inte längre användas 
för samma ideologiska uttryck och ritualer 
(Sørensen 1989). De rituella och sociopolitiska 
traditioner som upprätthölls av bronserna tycks 
därmed ha upphört eller drastiskt transformerats
(Sørensen 1987, 1989). Detta skifte tycks dessu-
tom sammanfalla med gjuttekniska förändringar 
och skillnader i utformningen av gjuthärd och 
deglar (se kapitel 2.4.1.). Periodavgränsningen 
bronsålder är därmed mer motiverad för bronset, 
än vad den kan vara för andra kulturella feno-
men, som bebyggelse eller gravskick (ex 
Mahler, Pauldan-Müller & Stummann Hansen 
1983:147-151; Björhem & Magnusson Staaf 
2006:149; Wehlin 2013:55, 76ff, Röst 
2016:35f). 

Ett annat skäl till att låta studien omfatta hela 
bronsåldern är att dateringar av gjutfynd oftast 
är mycket översiktliga. I bästa fall kan gjutfynd 
tidsfästas inom en eller två perioder av bronsål-
dern, tack vare fyndens kontext eller typbestäm-
bara föremålsavtryck i gjutformar. Desto oftare 
kan material endast dateras till yngre bronsålder 
eller bronsålder. Mer detaljerade tidsbestäming-
ar och analyser av bronshantverkets utveckling 
över tid inom eller mellan lokaler låter sig därför 
sällan göras. Det är därför nödvändigt med en 
bred kronologisk ingång i studien. Det tredje och 
sista skälet till att beakta hela perioden är frågan 
om bronshanverkets etablering. Ett delsyfte vid 
genomgången av gjutplatser, särskilt i fallstu-
dien av Mälardalsområdet, har varit att klarlägga 
de äldsta fynden efter bronsgjutning. Även 
bronsålderns äldre perioder har då behövt vägas
in. I praktiken har frågan visat sig vara svårbe-
svarad, eftersom undersökta lokaler från äldsta 
bronsålder över lag är ovanliga i området. Av-
handlingens analys och tolkningar behandlar 
därför huvudsakligen hantverkets roll i mel-
lersta- yngre bronsålderns samhällen. 

Slutligen, en kommentar om kronologiska be-
nämningar. Referenser till bronsålderns period-

system avser genomgående Montelius tradition-
ella uppdelning i sex perioder (Montelius 1885, 
1917). Dessa utgår från stilistisk förändring i 
bronsernas utformning och har i princip helt 
bekräftats av senare typologiska och naturveten-
skapliga studier (Baudou 1960; Hornstrup et al 
2012). Begreppen äldre respektive yngre brons-
ålder avser Montelius uppdelning i period I-III 
(c. 1700-1100 f.Kr.) respektive period IV-VI (c. 
1100-500 f.Kr.). För att få ytterligare en krono-
logisk skärning i materialet används ibland ut-
trycket mellersta bronsålder. Det förekommer i 
skandinavisk bronsåldersforskning, men med 
något varierande definitioner (ex Eriksson 
2009:61). I denna text avser mellersta bronsålder 
period III-IV (c. 1300-900 f.Kr.). 

Södra Skandinavien 
Södra Skandinaviens bronsålder motsvarar här 
det som traditionellt benämns sydskandinavisk 
eller nordisk bronsålder. Detta inkluderar brons-
ålderssamhällena inom dagens Danmark, nord-
ligaste Tyskland, södra Sverige upp till Mälarda-
len och Värmland och södra Norge (ex Baudou 
1960; Jaanusson 1981:125). Jag har valt att tala 
om ”södra Skandinavien”, eftersom det bättre 
överenstämmer geografiskt med det område som 
avses, och är mindre geopolitiskt laddat än Nor-
den eller Sydskandinavien. 

Södra Skandinavien präglades av liknande för-
sörjningsstrategi (blandekonomi med sädesod-
ling och djurhållning) och liknande formspråk i 
materiell kultur (t ex bronstyper, husformer, 
keramiktyper) (ex Montelius 1885; Baudou 
1960; Jantzen 2008). De lokala bronserna har 
utformats enligt en i stora drag gemensam reper-
toar och estetik, från period II-VI (Oldeberg 
1974; Baudou 1960; Sørensen 1989; Kaul 
1998:110; Kristiansen 1998:68). Trots övergri-
pande likheter är de lokala variationerna stora, 
till exempel när det gäller gravformer, hällrist-
ningar, men troligen även i social organisation 
och politiska förhållanden (ex Jaanusson 
1981:130; Thedéen 2004; Skoglund 2005; Ling 
2008:216). Det finns också skillnader i hur 
bronsföremålen har deponerats (Larsson 1986), 
kombinerats (Håkansson 1985; Thedéen 2004)
samt burits på kroppen (Bergerbrant 2007:91). 

Återigen har bronsföremålen fått styra avhand-
lingens kulturhistoriska avgränsning. Övergri-
pande likheter i stil och föremålsformer inom 
södra Skandinavien har angivit ram för studien. 
Av detta följer dock inte att jag förutsatt att 
bronshantverket organiserades på samma sätt 
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inom hela regionen. Avsikten var att försöka 
frånga in såväl likheter som skillnader i brons-
gjutandet som kulturell praktik i regionen. Trots 
ambitionen att omfatta en större region har stu-
dien ett starkt geografiskt fokus till nuvarande 
Sverige, medan norskt och framför allt danskt 
material behandlas mer översiktligt. Nordtysk-
land och delar av finska kusten, som utifrån 
materiell kultur räknas till den sydskandinaviska 
bronsålderssfären, har av tids- och språkmässiga 
skäl helt utelämnats. Material från områden har 
inte heller angivits med lika precisa geografiska 
hänvisningar, såsom landskap eller närliggande 
städer. Min förhoppning är att de ändå kan an-
vändas och inspirera till fortsatta, mer ingående, 
regionala studier av materialet. 

Mälardalsområdet: presentation av 
fallstudieområdet 

Materialval & avgränsning 
Mälardalsområdet har valts ut som fallstudieom-
råde, främst på grund av regionens många kända 
och modernt undersökta bronsåldersmiljöer. Ett 
högt exploateringstryck sedan 1960-talet innebär 
att området är ett av de arkeologiskt mest välun-
dersökta, såväl ur nationellt som internationellt 
perspektiv (Eriksson 2009:66). En nackdel är att 
det innebär ytterligare belysning på en arkeolo-
giskt välbeforskad region, vilket späder på ett 
redan obalanserat kunskapsläge i Skandinavien. 
Bristen på framgrävt källmaterial i andra områ-
den med rik bronsåldersbebyggelse, såsom 
Värmland, Dalsland, inre Västergötland eller 
Tjustbygden, innebär dock att fallstudien inte 
hade kunnat genomföras där. 

Mälardalsområdet motsvarar det område som 
ibland kallas östra Mellansverige. Här används 
den, i mitt tycke, mer geografiskt rättvisande 
och geopolitiskt neutrala benämningen Mälar-
dalsområdet. Med detta menas landskapsutsnitt-
et runt dagens Mälaren och Hjälmaren, vilka 
under bronsåldern utgjorde havsvikar i Öster-
sjön. Mälardalsområdet brukar omfatta land-
skapen Södermanland, Uppland, Västmanland 
och Närke (Karlenby 2008a:68). 

Naturgeografiskt motsvaras området av Mälar-
dalen och Hjälmardalen; båda är en del av den 
mellansvenska sänkan som löper diagonalt ge-
nom landet. Mälardalsområdet inramas av ett 
antal signifikanta topografiska gränser, som 
också bör ha haft betydelse under bronsåldern. 
Söderut avskiljs området mot Östergötlands 
slättbygder av Mälarmårdens och Kolmårdens 

höglänta skogsbygder och av Bråviken. I väster 
tar de höglänta och moränbundna skogsmarker-
na Kilsbergen, Käglan, Tylöskogen och Tiveden 
vid in mot Närke. Norrut avgränsas Mälardals-
områdets låglänta sprickdalslandskap och slätt-
bygder av Limes Norrlandicus, vilket markerar 
övergången till en annan landskapstyp. Mälarda-
lens flikiga Östersjökust har både sammanbundit 
och avskilt regionen mot södra östkusten, Norr-
landskusten, Åland, Finland och Baltikum. 

Bronsålderns lämningar påträffas främst i slätt- 
och sprickdalslandskapet kring dåtida inre skär-
gårdskust och sjösystem, motsvarande 30-25-
metersnivåerna i dagens terräng. Det finns också 
rika bronsåldersbygder kring Hjälmaren i östra 
Närke, samt i Tämnaråns dalgång vid Tierp i
norra Uppland, vilket är områden som inte for-
mellt brukar räknas till Mälardalen (Hyenstrand 
1984:38; Sporrong 1996:52, 56; Renck 2007). 
Sammanfattningsvis är det Mälar- och Hjälmar-
området, inklusive Tierpsbygden, som här avses 
med benämningen ”Mälardalsområdet”.

Bronsålderns landskap & lämningar 
Tittar man på registrerade bronsålderslämningar 
i Mälardalen framgår tydliga koncentrationer av 
skärvstenshögar, hällristningar, ensamliggande 
stensättningar och boplatser i anslutning till 
sjösystem och Mälarvikens inre skärgårdskust 
(FMIS). Som vi ska se är det också nästan ute-
slutande i dessa lämningsrika områden som spå-
ren efter periodens bronshantverk återfinns (se 
figur 12). Bronsdepåer och lösfunna bronsföre-
mål har en liknande spridningsbild, men är sär-
skilt talrika i de centrala och sydvästra delarna 
av Uppland (Ekholm 1921; Rundkvist 2015). 

Rösegravar och ensamliggande stensättningar, 
ofta belägna mellan 25-60 m.ö.h., har delvis en 
liknande utbredning, men förekommer också ut 
mot den yttre Östersjöskärgården (Jensen 1986; 
Thedéen 2003:98). Medan bosättningarna ligger 
i dalgångar eller slättbygd, ofta i anslutning till 
bergs- och moränimpediment, ligger stensätt-
ningsgravar, rösen och gravfält ofta högre upp i 
landskapet – på åsar, bergs- och moränkullar och 
längs sprickdalsryggarna. Rösen finns ofta i 
synliga lägen nära vattenvägar. Längs Mälarens 
norra kust i centrala Uppland ligger ett stort 
antal skärvstenshögar, i ett stråk från Västerås, 
via Uppsala ut mot Roslagskusten (Kjellén & 
Hyenstrand 1977:18). Rika bronsålderbygder 
finns även kring Tierp i norra Uppland och i 
norra Hjälmarbygden i Närke (Hyenstrand 
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1984:176; Löthman 1991; Karlenby 1999a,
2003; Renck 2007). 

Bebyggelsen från yngre bronsålder är betydligt 
mer välundersökt än boplatslämningar från äldre 
bronsålder, i synnerhet period I och II. Större 
boplatser i regionen har ofta etablerats i strand-
nära läge redan i slutet av senneolitikum (Kar-
lenby 1997b, 2008a; Östling, Eriksson & 
Hjärthner-Holdar 2008a:499), och det är inte 
ovanligt med obruten bebyggelse på samma 
plats fram till förromersk järnålder. II. Bebyg-
gelsen förmodas ha varit hierarkiskt organiserad, 
med såväl större, flerkärniga bykomplex som 
små boplatser och ensamgårdar (Kjellén & Hy-
enstrand 1977:107f; Ullén red. 1996, red. 2003;
Artursson 2009; Karlenby 2008a:68; Lindström 
2011:517f; Artursson, Björck & Larsson 2017). 
Bebyggelsehierarkin och bosättningarnas relat-
ion till varandra är dock fortfarande till stor del 
okänd. Likaså är det oklart vad som som egent-
ligen utgjorde en ”normal” bronsåldersboplats i 
regionen (Karlenby 2011a:176). En bosättnings 
dignitet diskuteras (ofta implicit) utifrån en eller 
flera av följande faktorer; (1) antalet samtida hus 
och gårdar, (2) storleksskillnader mellan husen, 
(3) mängden skärvstenshögar och andra synliga 
lämningar inom komplexet, samt (4) relation till 
eventuella anslutande gravfält.  

Regionens bosättningar är ofta vidsträckta forn-
lämningskomplex med skärvstenshögar, 
boplatsområden och gravar, främst stensättning-
ar. Bosättningarna återfinns i övergången mellan 
låglänta lermarker och bergs- och moränmarker, 
ofta i landskapsnischer som under bronsåldern 
motsvarade inre fjärdmiljöer (se figur 12).
Denna inre kustzon, ofta runt 15-metersnivån i 
dagens terräng, var en rik landskapsnisch, med 
närhet till vatten, strandängar, höglänta skogs- 
och kärrmarker och lättare sandiga jordar (Kjel-
lén & Hyenstrand 1977:107; Petré 1984a; Jensen 
1986:26). Att boplatserna ofta sträcker sig ut i 
lermarker uppdagades först under 1980-talet, när 
maskinavbaning i åkermark började tillämpas i 
regionen (Andersson et al. red. 1994; Fagerlund 
& Hamilton 1995; Frölund red. 1997; Eriksson 
& Anund 1998:9; Ullén red. 2003). I äldre tid, 
då undersökningarna primärt inriktades mot 
synliga lämningar, har många boplatser antagli-
gen förbisetts och förstörts.  

En stor del av matlagningen och andra aktivite-
ter på boplatserna utfördes utomhus. Odlingsytor 
har legat vid boplatsen, medan betesdriften an-
tagligen sträckte sig långt bortanför gårdarna. 

Odlingen inriktades främst på korn. De vanlig-
aste husdjuren, nötboskap, får/get och svin, 
tycks inte ha stallats i någon större utsträckning. 
Djurhållningen byggde istället på betesdrift, 
antagligen med stödfodring under vintern (Pe-
tersson 2006). Skogsmarker högre upp i land-
skapet användes för insamling av trä och annat 
råmaterial, för betesdrift och i viss mån för vilt-
jakt (Ullén red. 1996:25-28; se även Petersson 
2006). Det omfattande utnyttjandet av ”utmar-
ken” indikeras till exempel av ensamliggande 
eldstäder från bronsålder, som ofta påträffas vid 
undersökningar av t ex stenålderslokaler i de 
inre, mer höglänta delarna av Uppland (Apel, 
Darmark & Victor 2007). Jakt på storvilt och 
sjöfågel förekom, och var uppenbarligen av stor 
kulturell betydelse. Exempelvis avbildas 
jaktscener på hällristningar. Jakten tycks ha syf-
tat till insamlande av päls, fjädrar och andra 
djurdelar för magiskt bruk som amuletter, sna-
rare än för köttet (Vretemark 2013).

Storskaliga exploateringsundersökningar de 
senaste decennierna har visat att bronsåldersbo-
sättningar innefattar kultplatser och gravar 
(Forsman & Victor 2007; Hjärthner-Holdar, 
Eriksson & Östling red. 2008; Artursson, Kar-
lenby & Larsson red. 2011; Karlenby 2011a; 
Larsson red. 2014). Gravfält med kulthus har i 
ett flertal fall konstaterats ligga i direkt anslut-
ning till samtida boplatser (se figur 10). Sådana 
bebyggelsekomplex, med boningshus och kult-
platser eller ”rituella miljöer” kallas därför fort-
sättningsvis för grav- och boplatskomplex. 
Dessa var antagligen en vanlig form av bebyg-
gelse, åtminstone under mellersta och yngre 
bronsålder.  

Figur 10. Schematisk illustration av olika zoner inom 
bronsålderns grav- och bebyggelsekomplex i Mälar-
dalsområdet: 1. Krönlägen i bergsmark med gravar; 
2. Höglänt mellanzon i bergs- och moränmark med 

kulthus, matlagning och gravar; 3. Långhus på flack 
mark i sand eller lera. Omarbetad efter Larsson (red. 

2014: fig 5:74). 

De senaste decenniernas gravfältsundersökning-
ar har visat den stora variationen i gravar och 
deponering av människoben under bronsålder 
(ex. Eriksson 2005b; Sjöling 2007; Noge 2009;
se även Brück 1995, 2017; Bartelheim & Heyd 
2001). Nya rön om den yngre bronsålderns grav-



I. Inledning 

33

skick har synliggjort de rumsligt och tidsmässigt 
utdragna ritualerna kring mänskliga kvarlevor, 
fragmentering av föremål och återbesök och 
ombyggnationer av ”gravkonstruktioner” 
(Thedéen 2003; Noge 2009; Röst 2014, 2016; se
även Holst & Rasmussen red. 2013, 2015; Weh-
lin 2013). Snarare än gravfält med individuella 
monument över de döda kan platserna karaktäri-
seras som kultplatser för transformation av och 
kommunikation med de döda (Kaliff 1997; Bo-
lin 1998; Thedéen 2004; Röst 2016).

På bosättningar och gravfält i regionen finns ofta 
skärvstenshögar, där avfall från eldstäder och 
kokgropar lagts på hög. Lämningstypen är något 
av en vägvisare till bebyggda områden i land-
skapet (se figur 12). Utifrån koncentrationer av 
rösen, ristningar, skärvstenshögar och gravar har 
det gjorts ett flertal försök att definiera ”huvud-
bygder” eller möjliga centralområden i regionen 
under bronsålder (Ekholm 1921; Jensen 1986; 
Wigren 1987; Lindström 2011). Kluster om 2-5
kilometer i omkrets tycks ofta ha utgjort mer 
sammanhängande bygder. Boplatserna där antas 
ha haft mer utbyte med varandra. Detta skulle 
innebära en invånartäthet på mellan 3-5 invå-
nare/km2, om man räknar med 7-10 personer i 
varje hushåll och 50-100 personer i varje bygd 
(Lindström 2011:520f). I vetenskapliga bearbet-
ningar från nyligen utförda undersökningar, har 
en samhällsmodell med tre nivåer skisserats för 
regionen (Östling, Eriksson & Hjärthner-Holdar 
2008a; Lindström 2011; Artursson, Björck & 
Larsson 2017). Hypotesen som i dagsläget före-
språkas är dels centrala kultplatser i regionen, 
dels lokala kult- och samlingsplatser knutna till 
lokala hövdingahushåll, och dels en allmän be-
byggelse med självständiga eller samverkade 
hushåll.  

Centrala Uppland framträder som särskilt läm-
ningsrikt. Enköpingsområdet är också regionens 
mest hällristningstäta, sett till figurristningar 
från bronsålder (Kjellén 1976; Coles 2000). 
Detta kan delvis förklaras av Einar Kjelléns 
intensiva inventeringsarbete i området, fortsatta 
inventeringar kan därför komma att jämna ut 
spridningsbilden (Wessman 2010:74). Utifrån en 
kombinerad analys av strandlinjeförskjutningen,
ristningarnas höjd över havet samt skeppstypo-
logi, har Johan Ling nyligen visat att man ristat 
som mest intensivt i området under period II-III, 
men att det finns bilder från hela bronsåldern 
fram till förromersk järnålder (Ling 2013). 
Många figurativa ristningar ligger vid maritima 
färdvägar och form av liminala lägen vid strand-

linje och vattendrag (Ling 2013; se även Nor-
denborg Myhre 2004; Ling 2008). Hällristnings-
området vid Enköping, särskilt Boglösa socken, 
har framhållits som ett möjligt centralområde för 
maritima utfärder och sammankomster (Ling 
2013).

Det rika gravkomplexet vid Håga utanför Upp-
sala, med en för regionen ovanlig och fyndrik 
storhög (se figur 11), och den närbelägna Pre-
dikstolens fornborg, är ett annat komplex som 
har framhållits som en strategiskt belägen 
centralplats under yngre bronsålder (Hyenstrand 
1984:191;Olausson 1995; Victor 2002; Lind-
ström 2011; Artursson, Bjöck & Larsson 2017; 
Kaliff & Mattes 2017:108).

Figur 11. Några av de guldornerade bronsfynden 
från den rika ekkistegraven i Håga-högens kärnröse. 

Datering period IV. Efter Ekholm (1921: Pl. II). 

Bronset har nått Mälardalen genom utbyte med 
angränsande och ibland mer avlägsna områden. 
Tät kontakt har bevisligen funnits mot södra 
Skandinavien, som man också delade formspråk 
med. Kontaktnäten har även nått kontinenten, 
vilket syns i influenser i keramiken och i brons-
föremål med ursprung från Lausitz- och Unitize-
kulturerna (Jaanusson 1981; Larsson 1986; Er-
iksson 2009). Söderut skedde kontakten förmod-
ligen ofta vattenvägen, både längs östkusten ner 
till Gotland, Smålandskusten och östra Skåne, 
men också in i landet, via Hjälmaren och Vät-
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tern in till Västsverige. Det fanns även utbyte 
med områden norrut; mot Norrlandskusten och 
Nämforsen, samt österut mot Åland, Baltikum 
och Finland, och områden i nuvarande Ryssland 
(Hjärthner-Holdar 1998; Bolin 2005; Eriksson 
2009; Ojala 2016). 

Bronsföremålen från Mälardalen (särskilt Upp-
land) har sammanställts i flera omgångar (Ek-
holm 1911; Larsson 1986; Eriksson & Grandin 
2008; Rundkvist 2015), och materialet domine-
ras, liksom i regionen i övrigt, av depåfynd i 
vattendrag och våtmark, samt skrotdepåer och 

lösfynd i det bebygda landskapet. Bergsskrevor, 
vattendrag och forsar tycks ha betraktats som 
särskilt laddade landskapsnischer där brons 
kunde överlämnas till andra världar (Zachrisson 
2004; Fredengren 2011; Rundkvist 2015), 
kanske betraktade som ingångar till underjorden 
(se ex Bjerck 2012). Spår efter bronsgjutning 
förekommer i undersökta bronsåldersmiljöer (se 
bilaga 2). Smältor och gjuttappar påträffas också 
ihop med fragmenterade bronsföremål i de så 
kallade skrotdepåerna. Däremot finns inga lös-
funna stengjutformar, vilket är vanligt i andra 
delar av Skandinavien (Weiler 1994). 
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Figur 12. Översikt över lämningstyper av bronsålderstyp i Mälardalsområdet. Kartan illustrerar spridningen av 
rösen, skärvstenshögar och figurativa hällristningar registrerade i FMIS, och en strandlinje 15 meter över dagens 
havsnivå, vilket grovt motsvarar situationen under yngre bronsålder. Lämningsrika bronsåldersbygder ligger kring 
inre skärgårdskust och sjösystem, kring 25- till 30-metersnivån i dagens terräng. Det är också i dessa områden som 

spåren efter bronsgjutning påträffas. Karta: Författaren.
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II. BRONSGJUTNINGENS SPÅR 

2.1. Introduktion 
Vilka spår kan egentligen förväntas på en plats 
där bronsföremål tillverkats under bronsålder? 
En delfråga i den här avhandlingen är att under-
söka vad gjutavfallet från skandinaviska brons-
åldersmiljöer representerar, och i vilken mån det 
relaterar till de ursprungliga gjutplatserna. Detta 
kapitel ägnas åt att beskriva källmaterialet, med 
fokus på hur gjutspår kan identifieras och an-
vändas för att rekonstruera gjutplatser. Bland 
annat diskuteras hur arkeologiska metoder, anta-
ganden och förväntningar inverkat på tolkningen 
av gjutplatser i fält. Verkstadsplatsen i Hallunda 
(Jaanusson & Vahlne 1975a; Vahlne 1989a, 
1989b) framhålls som ett särskilt inflytelserikt 
fynd för synen på bronsålderns hantverksplatser, 
och för den utbredda missuppfattningen om att 
bronshantverk krävde ugnar. Hallundas ugnar,
som redan tidigare ifrågasatts, kan utifrån da-
gens kunskapsläge delvis omtolkas. Kapitlet 
avslutas med en summering av utgångspunkter 
för identifiering och tolkning av bronsålderns 
gjutplatser. Först ges dock en kort redogörelse 
av hur tillverkningen av bronsföremål gick till. 

2.2. Bronshantverk 

2.2.1. Från förberedelser till färdigt 
föremål 
De nordiska bronserna kännetecknas av gemen-
sam estetik, form och teknik som särskiljer dem 
från bronsföremålen i andra områden. Gjutning 
snarare än hamring dominerade framställnings-
tekniken i södra Skandinavien. Trots övergri-
pande likheter finns stora skillnader i tillverk-
nings- och dekortekniker, såväl på regional, 
lokal som på individuell nivå inom Skandina-
vien (ex Herner 1987; Levy 1991; Rønne 1993; 
Nørgaard 2016). Det här avsnittet ger en kortfat-
tad beskrivning av hantverksprocessen (för mer 
ingående beskrivningar se t ex Oldeberg 1943; 
Jantzen 2008). Syftet är att presentera hantver-

kets delmoment, och att ge en bild av föremåls-
tillverkningens rumsliga och tidsmässiga förut-
sättningar. 

Inhemsk bronsgjutning av yxor i vissa delar av 
Sydskandinavien redan under senneolitikum, 
och spjutspetsar från period I (Jensen 2002:11; 
Melheim 2012; Vandkilde 2017:130ff). Kanske 
förekom lokal tillverkning av enkla kopparyxor 
också under mellanneolitikum (Magnusson Staaf 
2006). Först från 1600 f.Kr. och framåt blev 
tillverkningen mer varierad, och även smycken 
började framställas i metall (Jensen 2002:72). 
Det är framför allt den varierade och gjuttek-
niskt komplexa bronsteknologin från mellersta 
och yngre bronsålder som står i fokus här. 

Förarbete 
För att gjuta ett föremål krävdes, förutom metal-
len, också specialtillverkad utrustning och red-
skap. Generellt kan man skilja mellan två olika 
typer av förarbete: utrustning som framställts 
inför varje enskilt gjuttillfälle, respektive återan-
vändbar utrustning. Till de återanvändbara red-
skapen hörde blästerutrustningen; sannolikt 
blåsbälgar och bälgpipor/blåsrör samt ett 
tuyère/blästermunstycke. Blåsbälgar kan till 
exempel ha tillverkats av hela djurhudar eller 
skinntäckta keramikkärl. Vi kan också förutsätta 
att vissa verktyg i organiskt material, som 
tänger, i viss grad kunde återanvändas. Gjutfor-
mar och deglar kunde tillverkas oberoende av 
gjutningen, såväl i tid som i rum. Gjutformar av 
sten tycks ha varit i cirkulation länge, och bru-
kats för upprepade gjutningar. Det samma gäller 
bronsålderns deglar, som ofta tycks ha använts 
för minst 10-20 gjutningar vardera (Eklöv Pet-
tersson 2011, 2012). Det keramiska arbetet med 
att magra, forma, torka och förbränna deglar har 
därför inte krävts inför varje gjutning.  

Det mest arbetskrävande förarbetet, som också 
utförts inför en stor andel av gjutingarna, var att 
göra gjutformar i keramik. Det keramiska arbe-
tet innebar att lera samlades, preparerades och 
blandades med sand eller annan magring. Gjut-
kaviteten för föremålet åstadkoms genom att 
applicera en modell av trä eller vax, eller forma-
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des direkt i leran. Gjutkaviteten täcktes sedan 
med finslammad lera. Alternativt, i fallet med 
förlorade formar, applicerades finslamman och 
formleran på en vaxmodell. När de inre formlag-
ren torkat kunde det yttre, grövre skiktet applice-
ras. Tillverkningen av gjutformen krävde dessu-
tom kunskap om var ingöt och eventuella gjut-
kanaler och gjutkärna skulle placeras i förhål-
lande till gjutkaviteten. Avslutningsvis måste 
keramiska gjutformar torkas och brännas: kera-
miken kan annars avge fukt, vilket kan resultera 
i att formen spricker eller att föremålet får bubb-
lig yta då vattenånga tränger in i metallen när 
formen fylls (Oldeberg 1943:126). Tillverkning 
och bränning av formen kan utföras på en tid 
och plats oberoende av gjutningen. Med tanke 
på magring, formning och torkning av kera-
miska formar bör detta ha varit det delmoment 
som tog överlägset mest tid i anspråk. Formtill-
verkningen är också, som påpekats av Andreas 
Nilsson (2011:87), ett av de mest kritiska och 
kunskapskrävande momenten för ett lyckat re-
sultat i tillverkningen av bronsföremål. 

Formtillverkningen ställde dessutom höga krav 
på estetisk skicklighet. För att skapa gjutkavite-
ten med negativet av föremålet krävdes skulpte-
randet av en modell i vax, trä, harts, alternativt 
att föremålets form på frihand täljdes ut ur ke-
ramiken eller täljstenen. Detta bör ha krävt såväl 
gott handlag som upptränad förmåga. Modelle-
ring i vax har krävt ett detaljarbete i flera steg 
där vaxet smältes långsamt, hälldes upp i rätt 
form och bearbetades med hjälp av sylar, stämp-
lar och andra verktyg, sannolikt av ben eller trä 
(Rønne & Hjejle Bredsdorff 2008). Experimen-
tella studier har visat att bivax för vaxmodeller 
måste blandas med till exempel olja eller djurfett 
för att kunna bearbetas, och att verktygen måste 
doppas i vatten eller fett för att inte fastna i 
vaxet (Rønne & Hjejle Bredsdorff 2008:67ff). 
Praktiska försök har också visat att vaxarbete 
bör ske i en relativt varm omgivning, för att 
vaxet ska vara mjukt nog att bearbeta (Rønne & 
Hjejle Bredsdorff 2008:72). Vax- och formar-
betet innebar också dekorarbete. Det var ofta i
formleran och på vaxet, snarare än genom puns-
ning av det gjutna föremålet, som bronserna 
dekorerades (Oldeberg 1933:157, 163; Rønne 
1989). Förarbetet kring formtillverkningen 
krävde därmed även en insikt i formspråk och 
ikonografi.  

För att summera kan bronshantverket till stor del 
betraktas som ett arbete i lera, keramik och 
andra plastiska material, snarare än med metall. 

Som Joakim Goldhahn har poängterat kan man 
anta att ”de mest avancerade sten- och lerhant-
verken under bronsåldern utfördes av smeden då 
denne framställde olika former av gjutformar” 
(Goldhahn 2007:322; se även Eriksson 
2005a:379). Det är också tänkbart att det var 
andra personer som tillverkade gjutformarna än 
de som sedan utförde smältning och gjutning. 
De som tillverkade formarna måste varit insatta i 
estetiska, stilistiska och ikonografiska konvent-
ioner (Goldhahn 2009), då dessa moment i
många fall var centrala i utformning och dekor. 
Sol, måne, vågmönster, handtecken, koncent-
riska cirklar, spiraler, ormar, skepp, hästar, sjö-
fåglar och fiskar är exempel på laddade symbo-
ler under perioden. Gjutning i keramiska formar 
innebär också att direkta avgjutningar av äldre 
föremål, eller hybrider med avtryck från befint-
liga föremål, kan användas i en ny form (ex. 
Oldeberg 1943:151f). Formtillverkningen inne-
bar hantverk i plastiska material, såsom model-
lering och dekor i lera, trä, vax eller andra mjuka 
material, även om punsning och dekor av färdiga 
föremål också förekommit. Detta öppnar för 
möjligheten att flera personer, med olika kun-
skaper, var involverade i tillverkningen av olika 
bronsföremål.  

Gjutning 
Gjutningen utgörs av en serie relativt snabba 
delsteg i hantverksprocessen, sett i förhållande 
till tiden och arbetet som investerats i tillverk-
ningen av formar och deglar. Gjutningen är 
också den del av processen som är mest risk-
fylld, där ett misslyckat resultat kan innebära att 
hela gjutmomentet – kanske även formarna –
måste göras om. Exempel på misslyckade gjut-
ningar är när inte hela formen fylls ut, när bron-
set råkar hällas utanför eller när gjutformen 
spricker. Bronset kan smältas ned på nytt, men 
keramiska formar går lätt till spillo och måste 
göras om ifall stöpningen inte lyckas.  

Smältning av brons skedde i härdar som värm-
des upp med direktverkande bläster. Sten- eller 
keramikgjutformen behövde värmas, antingen i 
utkanten av gjuthärden, eller i en intilliggande 
härd. Vilken typ av bränsle som användes i 
smälthärdar är inte helt klarlagt. Praktiska försök 
med bronsålderns gjuttekniker indikerar att såväl 
vanlig ved som torv kan fungera som bränsle 
(Eklöv Pettersson 2017: personlig kommunikat-
ion). Det är också tänkbart att man använde trä-
kol. Degeln med metall ställdes ned i glöden och 
täcktes med bränsle. Tuyèret/blästermunstrycket 
riktades ned över härden och en jämn och ihål-
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lande luftström pumpades in mot degeln. Under 
smältningen behöver degeln vara övertäckt med 
bränsle, så inte metallen oxideras (Tylecote 
1992:25).

Hur lång tid det tar att smälta bronset avgörs av 
flera faktorer: bland annat mängden metall, styr-
kan i blästern och kvaliteten hos bränslet. Ett 
tidsintervall mellan 15 och 45 minuter från det 
att blästringen börjat tills bronset nått flytande 
form är enligt min erfarenhet det vanliga vid 
praktiska försök med bronsålderns gjutteknik. 
Även om brons, legerat med cirka 10 % tenn, 
smälter redan runt 900 grader är temperaturer 
upp mot 1100-1200 grader att föredra eftersom 
metallen då håller sig flytande längre, och lättare 
flyter ut i hela gjutkaviteten. Temperaturer upp 
mot 1200 grader har uppnåtts i öppna härdar vid 
gjutförsök med förhistorisk teknologi (Kuijpers 
2008:81 m ref).

Gjutningen är också den del i bronshantverket 
som medför de starkaste och mest dramatiska 
sinnesintrycken. Blästring med blåsbälgar skap-
ar ett rytmiskt pustande ljud och ett väsande då 
luften når det glödande kolet. Ørjan Engedal har 
påtalat det suggestiva faktum att blästringen 
liknar en människas eller djurs andning (Engedal 

2009). Det är också tänkbart att blästljuden och 
rytmiken från blåsbälgarna förstärktes med 
trummor och sång. Strålningsvärmen och ljuset 
från glöden var starkt. Vi kan anta att avgöran-
det om när metallen var smält baserades på erfa-
renhet av glödens och smältans färg, ljus och 
beteende (jfr medeltida mässingsgjutning; 
Theophilius [c. AD 1100] 1979:173). Erfarna 
gjutare som försökt replikera bronsålderns tek-
niker har uttryckt att det kan vara lättare att gjuta 
på natten eller i en dunkel inomhusmiljö, ef-
tersom man då lättare kan urskilja lågornas och 
smältans färg. Detta är dock inte en nödvändig-
het, då många bronsgjutare i modern och histo-
risk tid även utfört sitt hantverk i fullt dagsljus. 

När metallen smält plockas degeln fram ur här-
den, metallens yta rensas från kolbitar, och de-
geln lyfts upp till gjutformen så att bronset 
snabbt kan hällas ner i ingötet (se figur 13).
Detta måste gå snabbt, inom 10 till 30 sekunder 
börjar metallen stelna. Bronset är i flytande till-
stånd starkt glödande i vit-gult, gult eller orange. 
Den förvärmda gjutformen kan ha ställts i be-
redskap i en gjutgrop, det vill säga grävts ner i 
sand eller annat material för att stå stadigt. Al-
ternativt placerades den förvärmd bredvid här-
den när metallen skulle hällas i.

Figur 13. Gjutning med bronsålderns gjutteknik. Bronset smälts i öppen härd med direktverkande bläster. Den för-
värmda gjutformen i keramik står nedsänkt i en gjutgrop med sand. Foton: Karsten Wentink. 
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Ett riskfyllt moment var att lyfta och förflytta 
den heta degeln utan att skada den eller spilla 
något av innehållet (Tylecote 1992:22). Paul 
Eklöv Pettersson har vid experimentella försök 
med bronsålderns gjutteknik konstaterat att de 
vida, låga deglarna är känsliga för tryck och att 
mjuka, böjliga träredskap bör ha varit lättare att 
använda än till exempel en metalltång (Eklöv 
Pettersson 2011). Han har vidare poängterat att 
degeln bör ha återförts till härden eller bäddats 
ner i varm aska direkt efter gjutningen. Långsam 
avsvalning minskar risken för sprickor i degeln 
betydligt. Gjutningarna i öppna härdar eller 
härdgropar i markytan innebar att man sannolikt 
arbetat på huk (Hinton 2011:191). Undantaget 
var eventuellt gjutandet av större föremål då 
gjutaren kan ha behövt stå upprätt för att lyfta 
degeln och hälla bronset i gjutformen. Om gjut-
formen kyls ned i vatten kan föremålet tas fram 
ur gjutformen nästan omedelbart. Gjutning har 
därmed ett tidsmässigt begränsat förlopp, och en 
dramaturgisk uppbyggnad mot ett tydligt, effekt-
fullt klimax som kulminerar då den smälta me-
tallen hälls i formen och då formen öppnas.  

Efterarbete, lagningar & smide 
Ett nygjutet föremål har matt yta. Detta gäller 
särskilt föremål som gjutits i keramiska formar, 
där små lerkorn från finslamman fastnar i bron-
sets yta. För att få guldaktig metallglans måste 
bronset poleras. Dessutom måste gjuttappen 
avlägsnas, och om föremålet gjutits i tvådelad 
form finns gjutsömmar att slipa av. För att kapa 
gjuttappen, eller sönderdela bronsföremål, un-
derlättar det om metallen värms upp (Nilsson 
2008:42). Efter gjutningen har vissa föremål 
dekorerats genom punsning eller ristning i me-
tallens yta, med hjälp av sylar och andra brons-
verktyg. Föremål med egg, såsom knivar, rak-
knivar och svärd, har kallhamrats längs med 
bladets kant för att göra eggen hårdare och där-
med driva upp skärpan (Oldeberg 1943:22ff). 
Vissa föremål har formats genom varmsmide, 
exempelvis sylar, nålar och vissa dräktnålar som 
utformats genom att tenformiga ämnen värmts 
upp och sedan böjts eller hamrats ut till önskad 
form (Oldeberg 1943:22). Knivar och rakknivar 
har ofta hamrade eggar och sliten dekor, vilket 
tyder på att de använts och skärpts upp regel-
bundet (Oldeberg 1943:26).   

Spår av kall- eller varmsmide syns ibland med 
blotta ögat, genom hamringsmärken. Mekanisk 
bearbetning framträder tydligt i mikroskoperade 
tvärsnitt, eftersom materialets struktur förändras 
vid mekanisk bearbetning. Verktyg som städ och 

holk- eller skafthålshammare av metall, som 
antas ha använts vid bronshantverk, har påträf-
fats i några av bronsålderns depåfynd, men är 
ovanliga i Skandinavien (Jantzen 2008:236f). 
Sannolikt har smide även utförts med hammare 
och klubbor av sten, horn och trä (Oldeberg 
1943:9-16). Till skillnad från hantverkstradit-
ioner på kontinenten var hamring av bronsplåtar 
aldrig en särskilt utbredd teknik i skandinaviskt 
bronshantverk.  

Vissa föremål har krävt övergjutningar, det vill 
säga att föremål gjutits i flera sektioner där en 
ny gjutform applicerats på ett redan halvfärdigt 
föremål. Detta är till exempel fallet med vissa 
glasögonformiga spännen där övergjutningar 
gjorts både vid tillverkning och vid lagningar 
(Oldeberg 1933:167ff). Det finns också fall där 
extra brons gjutits på i håligheter eller ofyllda 
partier om den första gjutningen misslyckats och 
inte fyllt ut hela formen (Oldeberg 1933:69). 
Behovet av övergjutningar, smidda detaljer och 
eggskärpning beror alltså på vilken typ av före-
mål som tillverkats. I princip samtliga föremål 
har krävt polering och kapning av gjuttappen. 
Många av bronserna är heller inte kompletta 
eller funktionellt användbara, förrän de kombin-
eras med träskaft, handtag eller remmar. Sådana 
moment behöver inte ha skett i anslutning till 
själva gjutningen. Med tanke på fynd av obear-
betade bronser har det ibland inte utförts alls. 

2.2.2. Specialisering, 
hantverksskicklighet & smeder 
En återkommande fråga är i vilken grad brons-
hantverket var specialiserat. Begreppet speciali-
sering används med olika betydelser inom tek-
nologistudier, men avser här en specialiserad 
hantverksskicklighet som inte är allmänt spridd 
– det vill säga att föremålen tillverkades av färre 
än de användes av (se Specialisthantverk i kapi-
tel 1.3.4.). I denna generella mening bör brons-
hantverket ha varit specialiserat, då det har krävt 
kunskaper och färdigheter som inte behärskats 
av majoriteten i samhället. Nivån av skicklighet 
som krävts har varierat för olika delmoment, 
liksom för olika slags föremål (se ex Kuijpers 
2017). Att tillverka ett stort, tunnväggigt föremål 
i förlorad form med flera gjutkanaler och kom-
plex vaxmodellering kräver till exempel större 
färdigheter än att gjuta ett litet, massivt föremål i 
stenform, såsom en kniv (se kapitel 2.2.1.).  
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Gjutning i stengjutformar har ibland föreslagits 
ha behärskats av en större grupp i samhället, 
främst då det eliminerar den krävande tillverk-
ningen av keramiska formar, och därmed öppnar 
för att amatörer kan ha verkat parallellt med 
specialister (Oldeberg 1943:145; Nilsson 2011; 
se även Howard 1983). Många av stengjutfor-
marna – till exempel för tillverkning av holkred-
skap – har dock krävt keramisk gjutkärna och 
ingötstratt. Förutsättningarna kring sådana gjut-
ningar har därmed varit mer komplicerade än det 
kan verka vid första anblick. Dessutom har även 
enklare gjutningar krävt tillgång till specialtill-
verkad utrustning som blåsbälgar och deglar. 
Min uppfattning är därför att bronsålderns me-
tallhantverk i sin helhet utövats och traderats av 
en begränsad grupp i samhället (se Specialist-
hantverk i kapitel 1.3.4.). 

På senare tid har det framförts berättigad kritik 
mot att arkeologiska antaganden om specialist-
hantverk sällan definierar vari den speciella 
skickligheten legat (Kuijpers 2013, 2014). Ett av 
de mest komplexa elementen i hantverket var, 
som diskuterats tidigare i kapitlet, modelleringen 
av gjutformar. Som Andreas Nilsson (2011) 
påpekat, krävde tillverkningen av de keramiska 
gjutformarna stor skicklighet, och är en speciali-
serad kunskap som sällan lyfts i den akademiska 
diskussionen (Nilsson 2011:87). Tillverkning av 
sten- och keramikgjutformar kräver såväl este-
tisk förmåga, teknisk precision i symmetri och 
passning, gott handlag i snideri/täljning och 
kunskaper om keramikens beteende i höga tem-
peraturer.  

Att handskas med eld och åstadkomma höga 
temperaturer är en annan förmåga som föresla-
gits ha varit särskilt kunskapskrävande inom 
metallhantverket (Goldhahn 2007; Goldhahn & 
Oestigaard 2008). Denna idé har dock ifrågasatts 
utifrån argumenten att alla i samhället under 
denna tid bör ha behärskat eld, och att tillförseln 
av forcerat drag för att åstadkomma högre brän-
ningstemperatur bygger på en förhållandevis 
enkel princip (Engedal 2007:3; Nilsson 
2011:88). Att värdera och jämföra svårighets-
grad har dock många fallgropar, då erfarenheter 
genom dagens rekonstruktionsförsök är svåra att 
översätta till upplevelser hos aktörerna inom en 
levande hantverkstradition under bronsålder. 

I ett vidare europeiskt perspektiv har ett flertal 
studier från de senaste åren börjat skärskåda 
innebörden i hantverksskicklighet och speciali-
sering, såväl ur teoretiskt, empiriskt som expe-

rimentellt perspektiv (Kuijpers 2013, 2014;
Botwid 2016; Nørgaard 2016). Med inspiration 
från hantverksstudier har fokus riktats mot hant-
verksutövandets rörelser, koordination, timing 
och föreställningar (ex Sørensen & Rebay-
Salisbury red. 2013).  Frågan om hur vi kan 
utläsa olika grader av skicklighet utifrån bron-
serna, har lett till mer empiriskt underbyggda 
argument om grader av specialisering och identi-
fiering av enskilda specialister (Kuijpers 2014, 
2017; Nørgaard 2016). De gängse socio-
ekonomiska modellernas svepande generali-
seringar och polemiska modeller kritiseras för 
att begränsa aktörerna till elithantverkare kontra 
icke-elit-hantverkare, eller specialister kontra 
amatörer. Maijkel Kuijpers har diskuterat olika 
”legerings-recept” och tillverkningstekniker för 
dolkar och yxor från äldre bronsålder i Centra-
leuropa utifrån konceptet perspective categories,
vilka bygger på kvaliteter som kunde uppfattas 
med sinnena (Kuijpers 2014). Utifrån detta har 
han identiferat fyra nivåer av hantverksskicklig-
het, vilket får konsekvenser för vår syn på hant-
verksorganisation.   

Bronsteknologi kräver kunskaper i flera olika 
teknologier, vilket öppnar för möjligheten att 
bronsföremålen var resultatet av flera hantverka-
res arbete, s.k. multi-authorship (Sørensen 1996; 
Levy 1999:208; Goldhahn 2007). Att tala om 
bronssmeder, eller att överhuvutaget betrakta 
metallhantverkaren som en enhetlig institution 
eller social kategori under bronsålder bör därför 
göras med försiktighet (Budd & Taylor 1995; 
Sørensen 1996). Bronshantverket i södra Skan-
dinaviens var i hög grad ett arbete i vax, lera och 
täljsten – moment som också krävde störst krea-
tivitet, estetisk förmåga och upptränade färdig-
heter (Rønne 1989; Engedal 2009). Det var ett 
hantverk som innefattade flera olika typer av 
specialistkunskaper, begränsade till mindre 
grupper av utövare. Specialiserade kunskaper 
innebär inte per automatik att bronsgjuteri var en 
heltidssysselsättning eller att bronshantverkare 
var en professionell eller definierande social 
identitet. Antropologiska exempel från småska-
liga, icke-industriella samhällen visar en enorm 
variation i specialisthantverkares sociala roll och 
arbetets organisation.  

Exemplen visar dessutom att fulltidssysselsatta 
hantverkare är ovanliga utanför statssamhällen 
(Rowlands 1971; Eliade 1978; Howard 1983; 
Neipert 2006:139; Haaland & Haaland 2008). Vi 
bör alltså föreställa oss en hantverkstradition 
som upprätthållits av en specialiserad minoritet i 



II. Bronsgjutningens spår 

41

samhället, dock inte som heltidssyssla utan i 
kombination med andra, parallella sysslor och 
roller (Levy 1991; Goldhahn 2007). De hant-
verkskunnigas olika färdigheter kan ha överlap-
pat med, och knutit an till, andra identiteter och 
speciella förmågor, kanske som en bredare form 
av rituella specialister (Goldhahn 2007). I syn-
nerhet gjutarnas förmåga att handskas med och 
att transformera genom eld, har betonats som 
bakgrund till denna rituella specialistroll (Gold-
hahn 2007, 2009a). Smeder, gjutare eller gjut-
formstillverkare framträder dock inte som iden-
tierbara sociala institutioner i exempelvis grav-
skick eller hällbildsmotiv (Goldhahn 2007; Jant-
zen 2008:306f; 312). De konkreta personerna 
bakom bronshantverket förblir därför svårfång-
ade (Sørensen 2013:219). 

2.2.3. Hantverkets symboliska & rituella 
dimensioner 
Bronshantverket under bronsålder i södra Skan-
dinavien bör ha haft dimensioner som vi utifrån 
en industrialiserad, modernistisk horisont skulle 
uppfatta som rituella. Ritualisering genomsyrar 
alla kunskapskrävande teknologier i orala sam-
hällen, och är grunden för att processens mening 
och utförande ska kunna memoreras och traderas 
(Ong 1982; Gell 1988:7f; se även Budd & Tay-
lor 1995:139). Sånger eller formelartade uttryck, 
metaforer och narrativ från myter eller andra 
berättelser är exempel på sådana minnestekniska 
metoder i samhällen utan skriven text (Ong 
1982:37, 46f). Ritualer och magi blir då kogniti-
va verktyg som med Alfred Gells ord; ”formal-
izes and codifies the structural features of tech-
nical activity, imposing on it a framework of 
organization which regulates each successive 
stage in a complex process” (Gell 1988:7f). Ma-
giska, rituella och symboliska dimensioner upp-
fattas utifrån en sådan ontologi som nödvändiga 
för ett lyckat slutresultat, och som en självklar 
del av produktionsprocessen (Eliade 1978; Coll-
ett 1993:510). Hur bronshantverkets olika del-
steg ritualiserades är dock en utmaning att stu-
dera utifrån en arkeologisk horisont.

Under de senaste decennierna har ett flertal stu-
dier av förhistoriskt metallhantverk påvisat 
hantverkens socialt, mytologiskt och rituellt 
inbäddade karaktär (ex Hodder 1982; Tilley 
1999:57ff; Haaland 2004; Blakely 2006; Giles 
2007; Barndon 2009). Denna forskning har ofta 
tagit sin utgångspunkt i etnografiskt och antro-
pologiskt belagda ritualer i förindustriella hant-

verkstraditioner. Analogier till sexuella metafo-
rer i järn- och kopparhantering under kolonial 
tid i subsahariska Afrika har fått stor uppmärk-
samhet i detta sammanhang, men har kritiserats 
för att vara långsökt för metallhantverk i järn- 
och bronsålder i Europa (se ex kritik i Blakely 
2006; Killick 2007:596). Tabun och symbolik 
som rör fertilitet och sexuell reproduktion präg-
lar malmreduktionen och blästbruket, medan 
föreställningar kring sekundärsmide och gjut-
ning, det vill säga själva föremålstillverkningen, 
är mindre studerade i det subsahariska metall-
hantverket (ex Chirikure 2015:105). Olika del-
steg i en hantverksprocess kan ritualiseras till 
olika grad, och vara förankrad i olika föreställ-
ningar och myter (Blakely 2006:176). För 
bronshantverket kan det innebära att gjutmo-
mentet omgärdats av andra ritualer, föreställ-
ningar och betydelser än tillverkningen av gjut-
formar och vaxmodeller.  

I småsakliga samhällen bortanför en modernist-
isk ontologi präglas hela världen och alla aktivi-
teter i den som förbundna med högre makter 
(Helms 1993:116). Vi kan få något av en glimt 
av de föreställningar som omgärdat bronshant-
verket under bronsåldern genom de figurativt 
utformade tuyère/blästermunstycken som påträf-
fats i södra Skandianvien (se figur 14). Flera av 
dessa är formade som djurhuvuden, där djurets 
mule utmynnar i blästerutloppet (ex Thrane 
2006b; Jantzen 2008:208). 

Figur 14. Tyuère/blästermunstycke med djurliknande 
drag. Fynd från Danmark och Centraleuropa, 

fyndort i läsordning; Polleben, Balslev, Mörigen, 
Thorsager/Håg (rekonstruktion), Store Heddinge. 

Efter Jantzen (2008:Abb. 76). 
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De mer detaljrikt utformade exemplaren ser ut 
att avbilda hästar. Utifrån hästens centrala roll i 
bronsålderns föreställningsvärld – påvisad bland 
annat genom våtmarksoffer, ikonografi på bron-
ser och avbildade båtar – har flera forskare före-
slagit att bronsgjutningen gestaltats genom my-
ter (Thrane 1993:44; 2006:271; Engedal 2002; 
2010:279ff; Goldhahn 2007). Engedal är kanske 
den som gått längst i denna tolkning och före-
slagit att blästingen var en metafor för 
(sol)hästens andedräkt, och att gjutningarna 
utfördes som rituella skådespel där centrala delar 
av kosmologin gestaltades (Engedal 2009). 
Även om symboler från föreställningsvärld och 
mytologi tycks ha haft många gemensamma 
drag i södra Skandinavien, kan variationen i 
gestaltningen på detta tema ha varit stor. Häst-
formade tuyère/blästermunstycken är hittills en 
av våra enda inblickar i vilka symboler och före-
ställningar som var kopplade till gjutningen av 
brons. 

2.3.4. Summering 
� Tillverkningen av ett bronsföremål består av 

ett flertal olika delmoment, och hantverk i 
flera andra material än metall. Keramiskt 
hantverk och snideri i vax, trä, lera och 
täljsten är exempel på teknologier som ingår i 
bronshantverket. Tillverkningens många del-
steg öppnar för möjligheten att olika steg va-
rit helt eller delvis separerade från varandra i 
tid och rum, och kanske utförts av olika per-
soner. Gjutmomentet är den del av brons-
hantverket som efterlämnat platsbundna ar-
keologiska spår. Föremålets tillverkning vid 
gjutningen är den del i hantverket som analy-
seras i den här studien. 

� Bronshantverket kan betraktas som en specia-
listsyssla under bronsålder, i bemärkelsen att 
det behärskades av en begränsad grupp sna-
rare än av alla. Hantverket byggde på för-
mågor som krävde relativt omfattande upp-
lärning. Hantverkets svårighetsgrad varierade 
beroende på typen av föremål som produce-
rades. Ett av de mest tidskrävande och kun-
skapsintensiva momenten var att göra de ke-
ramiska gjutformarna samt modellering i vax,
trä och keramik. Bronshantverk kan därför i 
lika stor, om inte större, utsträckning ha 
handlat om estetiskt och plastiskt hantverk, 
som om bemästrande av höga temperaturer.  

� Bronshantverket var troligen, liksom alla 
komplexa teknologier i orala samhällen, ge-
nomsyrat av ritualer. Metaforer, narrativa 
strukturer, sånger, magiska formler och offer 

är exempel på element som sannolikt ingått 
vid olika delar av tillverkningsprocessen. Ri-
tuella och symboliska aspekter i hantverket är 
svåra att rekonstruera på arkeologisk väg,
men fynd av djurhuvudformade 
tuyère/blästermunstycken antyder att hästen, 
ett djur med stor betydelse i bronsålderns 
kosmologi, användes som metafor vid gjut-
ning av brons. 

2.3. Gjutspår 
Bronsgjutning efterlämnar flera speciella bipro-
dukter, framför allt kasserade deglar och gjut-
formar. Platsbundna spår efter för- och efterbe-
arbetning förekommer däremot inte alls. Nedan 
följer en beskrivning av platsbundna spår som 
kan påträffas på platsen där bronsföremål till-
verkats. 

2.3.1. Gjutformar 

Keramiska gjutformar 
Gjutformar känns igen på sin speciella godskva-
lité, vars färg och textur skiljer dem från samtida 
keramik. Keramiska gjutformar från bronsålder 
respektive järnålder har liknande sammansätt-
ning, och fynd från olika perioder kan därför 
vara svåra att skilja åt om de påträffas på samma 
plats, som till exempel vid Skeke i Uppland 
(Hjärthner-Holdar red. 2011; Larsson red. 2014).  

Gjutformarna bestod ofta av två skikt; dels ett 
grövre, yttre keramiskskikt, dels ett inre, tunt 
lerskikt i själva gjutkaviteten. Det yttre lagret, 
kallad manteln eller kappan, är oftast av kraftigt 
sandmagrat, poröst gods. Färgen kan vara röd, 
orange eller en grågul nyans och påminner om 
tegel. Eftersom gjutformars sammansättning 
skiljer sig från godset i samtida keramikkärl är 
de förhållandevis lätta att känna igen. Utmär-
kande är den ljusa orange färgen och den san-
diga magringen, vilket gör att gjutformsgods kan 
identifieras även om det endast återstår små bitar 
(Eriksson 2004:16). Ibland består den yttre kap-
pan av flera lager (Oldeberg 1943:148). Formar-
nas utsidor har strukna och mjukt rundade utsi-
dor, i sällsynta fall förekommer dekor eller fa-
cettering (Neergaard 1908: fig 9; Melheim 2012: 
fig 31).  

Keramikgodset i manteln är poröst och kraftigt 
magrat. Porositeten gjorde formen värmetålig 
och innebar att gjutgaser kunde tränga ut genom 
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formens väggar när bronset hälldes i formen. 
Kvarts och granit är de vanligaste magrings-
materialen, men det förekommer också organisk 
magring, som hår eller dynga (Eriksson 2003a: 
133; Trotzig 2014:181). På grund av den höga 
magringsgraden vittrar det porösa godset lätt 
sönder. Gjutformsfynden är därmed alltid arkeo-
logiskt underrepresenterade i jämförelse med 
vanlig brukskeramik (Eriksson 2007:171). 

Det inre skiktet, eller finslamman, består av 
tunn, finkornig lera med intryck för själva före-
målet. Det finkorniga godset gjorde att detaljer i 
formkaviteten kunde återges skarpt. Detta lerla-
ger har ofta en ljusgrå eller vitaktig färg. Fins-
lamman kan vara från någon enstaka millimeter 
upp till flera centimeter tjock (Oldeberg 
1943:148;1960:14). Eftersom det inre tunna 
skiktet är sprött, och dessutom lättare skadas vid 
öppningen av formen, är det inte alltid bevarat 
på de gjutformsfragment som hittas. Detta inne-
bär att endast en bråkdel av gjutformsfynden har 
tolkningsbara intryck efter de föremål som till-
verkats i formarna. 

Keramiska gjutformar har använts vid tre olika 
typer av gjutningar; (1) gjutning av föremål i 
tvådelad form, s.k. äkta form; (2) gjutning av 
föremål i förlorad form, s.k. cire perdue, eller; 
(3) vid övergjutningar eller lagningar där en 
keramisk form applicerats runt ett befintligt 
bronsföremål. Det är ofta svårt att avgöra vilken 
typ av gjutform återfunna formfragment en gång 
tillhört. Lagningar och övergjutningar har hittills 
enbart kunnat rekonstrueras utifrån spår på 
bronsföremål. Gjutformsfynden kan ibland ha 
detaljer som antyder om de varit av tvådelad 
eller förlorad typ. På tvådelade formar kan det 
till exempel finnas passmärken som rännor eller 
jack på formens utsida, vilka fungerat som styr-
märken vid hopsättningen av de två halvorna 
(ex. Eriksson 2003a:134). En bevarad, plan yta 
invid gjutkaviteten kan visa att formen varit 
tvådelad. Fragment från förlorade formar är 
däremot svårare att identifiera, och saknar mig 
veterligen tydliga kännetecken. Gjutning i förlo-
rad form kan ibland konstateras indirekt, om 
formen är avsedd för föremålstyper vars till-
verkning måste ha skett på detta sätt, exempelvis 
hängkärl. 

Som namnet antyder gick förlorade formar för-
lorade vid användningen eftersom de måste slås 
sönder för att man ska kunna ta ut föremålet. 
Återanvändning av tvådelade formar i keramik 
är däremot osannolikt med tanke på att kera-

miska formar är sköra, och lätt skadas vid öpp-
ningen (Rønne 1993:86). Keramiska gjutformar 
– av såväl tvådelad som förlorad typ – var san-
nolikt för engångsbruk. Gjutformsfragment är 
därmed en biprodukt som uppkommit vid varje 
enskild gjutning i keramisk form. Med tanke på 
den blygsamma mängden gjutformsfragment 
som påträffas på arkeologiska fyndplatser – även 
i de allra största och mest välbevarade fynden –
är det uppenbart att dessa endast representerar 
ett fåtal av de gjutningar som en gång skett på 
platsen. Gjutformsfynd är ett minimiantal, sna-
rare än en faktisk spegling av mängden gjut-
ningar. En uppskattning av antalet gjutningar 
kan ibland göras utifrån gjutfyndens spridning i 
olika horisonter och kontexter. Mängden avsatta 
fynd kan indikera om gjutningen varit omfat-
tande, i den bemärkelsen att tillverkning måste 
ha skett vid upprepade tillfällen eller inte. En 
omvänd slutsats är däremot inte möjlig att dra; 
få keramiska gjutformsfragment behöver inte 
indikera få gjutningar. 

Keramiska gjutformar kan ibland ge fler ledtrå-
dar till de föremål som tillverkats. Gjutforms-
fragment kan exempelvis ha långsmala intryck 
efter stödvidjor. Sådana rännliknande fördjup-
ningar i manteln är intryck efter förkolnade vid-
jor eller träspjälor som bakades in i gjutformen 
för att ge stabilitet åt större formar, som annars 
riskerade att böjas av värmepåverkan vid gjut-
ningen. Sådana intryck har hittills hittats på for-
mar för svärd (Oldeberg 1960:14, 16ff; se även 
Barber 2003:119f) och för halsringar (ex Grand-
in & Willim 2011:478). Intrycken efter stödvid-
jor är till skillnad från gjutkaviteterna inte 
klädda med finslamma, och har ibland intryck 
eller kolrester efter den förbrända vidjan (Olde-
berg 1943:154, 1960). En annan gjutformsdel 
som hittas relativt ofta är fragment av det så 
kallade ingötet; gjutformens trattformade öpp-
ning. Godset kring ingötsöppningen känns igen 
på sin trattformade profil och att mynningen här 
övergår mot formens utsida. Utifrån ingötets 
mynningsdiameter är det ibland möjligt att be-
döma gjutformens – och därmed även det gjutna 
föremålets – storlek. 

Vid tillverkning av föremål med hålrum, som till 
exempel holkredskap och spjutspetsar, har en 
gjutkärna av keramik applicerats inuti gjutfor-
men. Gjutkärnor är massiva ”pluggar” i magrat 
keramikgods, utan finslamma. Godset i gjutkär-
norna som påträffats vid bronsåldersboplatsen 
vid uppländska Apalle var av fastare och torrare 
gods, och hade spår av brons och lätt sintring 
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(Eriksson 2003a:139). Ofta är bara nederdelen 
av gjutkärnor för holkredskap bevarade, vilket 
gör att kärnornas fastsättning, ingötsöppning och 
ingötskanaler rekonstruerats utifrån fynd av 
gjuttappar snarare än från bevarade kärnor. Kär-
norna tycks ha gått sönder vid uttagandet ur det 
färdiga föremålet. Gjutkärnor användes både vid 
gjutning i keramikform och i stenform. I vissa 
fall har en keramisk kärna gjutits in inuti före-
målet. Detta gäller främst i stora, komplexa fö-
remål, som ceremoniella yxor, intrikata 
svärdsfästen eller i skulpturala föremål som 
solskivan på Trundholmsvagnen.  

Stengjutformar 
Till skillnad från keramiska gjutformar har sten-
gjutformar inte använts i hela södra Skandina-
vien. Stengjutformar har påträffats i Danmark, 
södra Norge och södra Sverige upp till mellersta 
Värmland, och i sällsynta fall längs svenska 
ostkusten upp till norra Östergötland (Weiler 
1994:116, fig 106; Jantzen 2008: tafel 106). 
Även i Nordskandinavien var bruket av stengjut-
formar utbrett under yngre bronsålder (Engedal 
2010). I östra Sverige är de däremot sällsynta, 
och i Mälardalsområdet tycks de inte ha använts 
alls. Den överväldigande majoriteten av de åter-
funna stengjutformarna är tillverkade av täljsten, 
men även sandsten och granit förekommer (Wei-
ler 1994). Täljstenen kännetecknas av sin mörk-
grå, ibland nästan svarta färgton och finkorniga, 
feta struktur. Täljsten går i dagen i delar av de 
västsvenska landskapen, i sydöstra Norge och 
längs den skandinaviska fjällkedjan (Oldeberg 
1943:136, 144; Weiler 1994: fig 101). Täljstens-
gjutformar är därmed koncentrerade till, men 
inte begränsade till, områden där bergarten före-
kommer naturligt. 

Täljstenen har flera egenskaper som gör att den 
lämpar sig väl till gjutformar; den lagrar värme 
bra och den mjuka och finkorniga strukturen gör 
den lätt att forma. Stengjutformarna har använts 
för gjutning, snarare än för att skapa vaxmodell-
ler för gjutning i förlorad form. Stenformarna 
kan, till skillnad från de keramiska formarna, 
återanvändas för ett stort antal gjutningar. Ge-
nom experimentella försök har täljstensgjutfor-
mar visat sig klara åtminstone ett 20-tal gjut-
ningar utan att spricka, och skulle sannolikt hålla 
för många ytterligare (Nilsson 2008; se även 
Weiler 1996:18). Gjutformar har återanvänts
under lång tid, något som flera fynd av omarbe-
tade formar tyder på. 

Figur 15. Principskiss för tvådelad gjutform för holk-
yxa med keramisk gjutkärna. Efter Hagen (1983:fig. 

47). 

I och med att stenformarna är återanvändbara 
har de inte kasserats som avfall på samma sätt 
som keramiska engångsformar. Deponerings-
mönstret är därför annorlunda och stengjutfor-
mar påträffas nästan aldrig som avfall vid gjut-
platsen. Istället har de flesta hittats som lösfynd 
eller som depåer. På senare år har flera fynd av 
fragment av stengjutformar framkommit i 
boplatskontexter (Nilsson & Nyberg 2012; Lin-
deroth 2014; se även Løken 1987; Petré 1959). 
Detta bör hållas i åtanke vid framtida undersök-
ningar, och är viktigt att vara upmärksam på då 
fragment av stengjutformar kan vara svåra att 
urskilja från annat stenmaterial. 

Stengjutformar förekommer från period II, och 
blev sedan allt vanligare under yngre bronsålder. 
Formarna användes för att tillverka holkyxor, 
holkmejslar, sylar/nålar, skäror, pincetter, rak-
knivar, knivar, och i ovanliga fall spjutspetsar 
och i några fall även fullånga svärd. Ingen av 
gjutformarna är däremot avsedda för tillverkning 
av smycken eller dräktnålar (Weiler 1994:121). 
En sammanställning av stengjutformar från 
södra Skandinavien utförd av Eva Weiler på 
1980-talet visade att hela 60 % av formarna är 
avsedda för holkyxor, och av dessa var 8 % från 
äldre bronsålder (Weiler 1994: 116, 121). Det 
förekommer även kombinationsformar med 
gjutkaviteter för flera föremål, såsom kniv och 
nål, pincett och rakkniv, rakkniv och holkyxa 
eller flera skäror. De flesta gjutformar har två 
halvor med halva gjutkaviteten i vardera, men 
för vissa plana föremål såsom knivar, pincetter 
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och skäror var kaviteten enbart i en formhalva, 
och kompletterad med ett plant lock.  

Gjutkärnorna och eventuella ingöt för stengjut-
formar var sannolikt av keramiskt material. För 
att fästa gjutkärnan i formen sänks kärnan med 
ingötskanaler ner i formen, och placeras vilande 
mot formens öppning (Oldeberg 1943:150f; se 
figur 15). Ingötet på stenformarna kunde för-
modligen se ut på olika sätt. För gjutning av 
föremål med holk kunde ingötet vara ihopbyggd 
med gjutkärnan, alternativt placerades ett kera-
miskt ingöt i formens öppning (Oldeberg 
1943:136f). För gjutning av massiva föremål i 
stenform är det inte osannolikt att man tillverkat 
en vidare, keramisk ingötstratt vid formens öpp-
ning (Oldeberg 1943:148). Andra detaljer som 
kan förekomma på stengjutformar är ristade 
passmärken längs utsidan på formen. Skårorna 
har underlättat ihoppassningen och samman-
bindningen av halvorna. Ibland finns även smala 
rispor från gjutkaviteten ut mot formens kant, 
vilka sannolikt ledde ut gjutgaser. Slutligen fö-
rekomer i sällsynta fall olika abstrakta dekorer 
och handtag på formarnas utsidor. 

2.3.2. Deglar 
Vid sidan om gjutformsfragment är smältdeglar 
det vanligaste arkeologiska fyndet på platsen för 
bronsålderns metallhantverk. Det finns vissa 
regionala skillnader i deglarnas utformning och 
storlek, men grundformen var densamma i hela 
södra Skandinavien (Jantzen 2008; se figur 16). 
Bronsåldersdeglarna är låga, öppna kärl med 
päronformad eller rundoval form och rundad 
pip. Kärlens undersida är svagt rundad eller plan 
(Eriksson 2003a: 130). För att inte kollapsa av 
den kraftiga hettan vid gjutningen är kärlen kraf-
tigt magrade, antingen med grov sand eller berg-
artskross. Deglar magrade med organiskt 
material är än så länge bara belagt från nords-
kandinaviskt område (Hulthén 1991:26). En 
magringsgrad på upp till 50-80 % är inte ovan-
lig. Degelgodset skiljer sig därmed från godset i 
andra, samtida keramikkärl, och är förhållande-
vis enkla att särskilja från andra fynd. 

Bronsåldersdeglarnas utformning skiljer sig 
också från deglarna under järnålder (Serning 
1987:112-115). Deglar från yngre järnålder är, 
till skillnad från bronsåldersdeglarna, smala,
höga kärl. Skillnader i utformningen hänger 
samman med att sådana deglar värmts upp på ett 
annat sätt i gjuthärden (se figur 19). Deglar från 
äldre järnålder kan däremot vara svårare att sär-

skilja, då öppna deglar tycks ha använts åt-
minstone fram till romersk järnålder, delvis pa-
rallellt med högre deglar och en mellanform 
med separat lock (Serning 1987:112ff; Hjärth-
ner-Holdar red. 2011:18). 

Deglarna och deras innehåll har upphettats ge-
nom blästring direkt uppifrån. Mynningsranden 
och deglarnas ovansidor är genomgående mer 
hårdbrända än kärlets övriga delar. Deglarnas 
mynning och insida har därför ofta en sintrad, 
glasartad yta, som kan skifta i rött, rödbrunt, lila, 
grönt, blågrönt och grått (Oldeberg 1943:125; 
Eriksson 2007:18f). Inte sällan har degelmyn-
ningarna en mörk vinröd färg; spår efter en be-
läggning av kopparoxider som ibland uppstått 
från den smälta metallen. Experimenella studier 
har visat att denna beläggning ökar med antalet 
gjutningar, och därmed kan vara en indikation 
på hur många gånger en degel använts (Eklöv 
Pettersson 2011:33ff). Dessa delar bevaras i 
regel bättre än de mer porösa botten- och vägg-
delarna. Degelskärvans färg och utseende varie-
rar därmed beroende på hur många gånger den 
använts, vad som gjutits i kärlet, och inte minst 
vilken del av deglen som hittas. 

Figur 16. Kollage med bilder och principskisser för 
smältdeglar från bronsålder. I läsordning; 1) Degel 
från Hallunda-boplatsen i Södermanland. Teckning: 

B. Händel. Efter Jaanusson, Löfstrand & Vahlne 
(1978: fig.19, beskuren ). 2) Degelfragment från 

Bredåker-boplatsen i Uppland. Foto: Författaren. 3) 
Degel från Bokenäs gamla kyrka i Bohuslän. Foto: 
Författaren. 4) Principskiss för degel. Omarbetad 

efter Jantzen (2008:Abb. 66). 

Deglarna har ibland ett lager påstruken sand på 
kärlets undersida. Paul Eklöv Pettersson, som 
utfört flera intressanta experimentella studier för 
att förstå deglarnas utformning och användning, 
har noterat att ett sådant sandlager uppstår om 
man låter deglarna torka stående i en sandbädd 
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(Eklöv Pettersson 2011:20). Ett annat återkom-
mande drag är att deglarna lagats eller förstärkts 
genom att nya lager gods påförts inuti kärlet 
allteftersom det blivit poröst eller fått sprickor. 
Upp till fem sådana lagningar har observerats på 
samma kärl (Oldeberg 1943:126). Genom att 
replikera sammansättningen i degelgods från 
bronsåldersfynd har Eklöv Pettersson testat 
bronsåldersdeglars hållbarhet. Försöken visar att 
merparten av deglarna tycks ha använts för 
minst 20 gjutningar vardera (Eklöv Pettersson 
2011; 2012). Deglar har därmed inte kasserats 
efter varje gjutning, utan användes för många 
gjuttillfällen vardera. Detta innebär att deglar 
var en mer permament del i utrustningen, och 
behövde förvaras någonstans mellan gjutningar-
na.  

Slutligen finns då och då spår av metall i degeln 
i form av fläckar, eller små droppar som fastnat i 
sprickor eller porer i godset. De kan vara mikro-
skopiska upp till centimeterstora, och synliga 
med blotta ögat. Ibland finns metall inbäddad 
mellan lagren i flerskiktade deglar. Kemiska 
analyser av metallens sammansättning kan ge 
värdefulla inblickar i bronshantverket på platsen. 
Till skillnad från lösfunnet gjutspill är degelme-
tallerna otvetydigt använda i den lokala tillverk-
ningen på platsen.  

I ett fåtal fall har spår av guld påträffats i deglar 
från bronsåldern. Ett exempel påträffades på en 
gjutplats från yngre bronsålder vid Västra Bö-
kestad i Östergötland (Helander & Zetterlund 
1997; se kapitel 4.2.1). Ytterligare en gulddegel 
framkom inom ett grav- och boplatsområde vid 
Södra Kristineberg i Skåne (Grandin, Andersson 
& Willim 2007; Högberg red. 2011; se kapitel 
4.4.2.). Gulddeglarna är förhållandevis små jäm-
fört med vanliga deglar. Degeln från Västra 
Bökestad har dessutom en annorlunda utform-
ning, med en extra bottenplatta, som saknar hit-
tills kända paralleller i området. Andra ovanliga 
utformningar inkluderar några fall av deglar med 
”fötter” från danskt område (Jantzen 2008:191). 

2.3.3. Gjutspill 
Ibland påträffas metallspill från gjutningen i
anslutning till degel- och/eller gjutformsfynd. 
Gjutspill förekommer i olika former och storle-
kar: allt från millimeterstora kulor och oregel-
bundna droppar till stora, utrunna smältor (se 
figur 21). En annan restprodukt, som däremot 
sällan hittas i anslutning till gjutplatsen, är gjut-
tappar (se figur 17). Gjuttappen är den metall 

som stelnar i gjutformens mynning och fyller 
upp ingötet och eventuella gjutkanaler som för-
binder ingöt och gjutkavitet. Gjuttappen sitter 
ihop som ett stycke med föremålet efter gjut-
ningen, och behöver kapas av vid efterbearbet-
ningen. Ibland har gjuttappen benämnts ”gjut-
kon” (Trotzig 2014:26) eller ”inloppstapp” (Sö-
derberg 2002:257). Gjutkon passar förslagsvis 
bäst för den konformade metallbit som stelnat i 
ingötet, medan inloppstappar kan vara ett mer 
lämpligt begrepp för metallen från eventuella 
gjutkanaler.  

Figur 17. Gjuttappar av brons. Efter Jantzen 
(2008:tafel 60). 

Metallspill på platsen för gjutningen består ofta 
av mycket små fragment. Större smältor och 
avkapade gjuttappar tillvaratogs istället för att 
återupptas i cirkulation, gjutas om eller depone-
ras. Det spill som lämnats kvar var förmodligen 
för litet för att upptäckas då platsen städades. 
Markunderlaget eller typen av golv kring gjut-
härden är en faktor som kan påverka hur mycket 
gjutspill som blir kvar på gjutplatsen. Små drop-
par är generellt svårare att upptäcka, och är där-
för ett starkt indicium på att gjutning skett där de 
påträffas (Söderberg 2002; se figur 20; se även 
kapitel 2.4). Systematisk metalldetektering är en 
viktig insats för att få en bredare bild av brons-
hantverket inom en lokal (Lindberg & Ling-
ström 2016).  

Gjutspill av brons eller koppar är ofta ärgade, 
blågröna eller turkosskiftande till färgen. Trots 
detta kan de vara svåra att upptäcka i fält, ef-
tersom de ofta är väldigt små. Användning av 
metalldetektor vid utgrävning kan underlätta 
upptäckt. Anders Söderberg, som utfört experi-
ment för att undersöka vilka spår som återstår i 
gjuthärdar efter småskalig bronsgjutning, har 
lyft fram att även vattensållning av jordprover 
kan vara en bra metod för att hitta de allra 
minsta dropparna (Söderberg 2002). Små drop-
par i eller direkt invid en härd är en tydlig indi-
kation på att en anläggning använts för brons-
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smältning (se figur 21). Sådana fynd skulle tro-
ligen kunna identifieras oftare om de eftersöktes 
mer aktivt. Riktade metoder och prioriteringar 
för att hitta spår av metallhantverk har visat sig 
framgångsrika vid flera nyare undersökningar i 
Sverige, till exempel vid Bredåker (Frölund & 
Schütz 2007) och vid Rambodal (Nilsson & 
Nyberg 2012).

2.3.4. Tuyère/blästermunstycken 
En mer ovanlig fyndkategori som kan kopplas 
till bronshantverket är tuyère/blästermunstycken 
[eng. blast nozzle]. Tuyèrens L-formade kera-
mikcylinder fungerade som ändstycke på det 
blästerrör som ledde blästluften från bälgarna 
ner i gjuthärden (se figur 18). Munstyckets 
mynning var riktat direkt mot härden, och utsat-
tes för stark strålningsvärme från elden. Antalet 
påträffade tuyère-fragment från södra Skandina-
vien är förhållandevis litet (Jantzen 2008:206f). 
Även om det inte kan uteslutas att det förekom-
mit flera parallella sätt att blästra (ex blåsrör) så 
pekar fynden nu mot att bläster med hjälp av 
bälg varit den gängse metoden i södra Skandi-
navien under bronsåldern. Att tuyère-fynd är 
ovanliga beror på att de har kunnat återanvän-
das, och därmed inte avsatts på samma sätt som 
annat gjutformar eller gjutspill. Blästerutrust-
ning har därmed – tillsammans med deglar och 
verktyg – varit del av den specialiserade utrust-
ning som sparades mellan gjutningarna. 

Figur 18. Principskiss för gjutning i öppen härd med 
L-format tyuère/blästermunstycke riktat rakt ner mot 

degeln. Efter Jantzen (2008:Abb 5). 

En annan orsak till att tuyère sällan påträffas kan 
vara att det är svåra att urskilja från annan kera-
mik. Experimentella försök har visat att tuyère 
av bronsåldersmodell kan användas vid flera 
gjutningar utan att munstycket sintrar (Botwid &
Eklöv Pettersson 2016). Möjligen har förvänt-
ningar på kraftigt sintrande fynd bidragit till att 
tuyère-fynd ibland förbisetts i arkeologiska 
material (Botwid 2017:53-59). Snarare än sint-
ring är det tuyèrens form som kan vägleda iden-
tifieringen. Insidan i flera påträffade exemplar 
har gräs- eller textilintryck: dessa har enligt ke-
ramikern och arkeologen Katarina Botwid upp-

stått vid tillverkningen då ett lerstycke kavlats ut 
på ett tyg- eller gräsinlindad pinne (Botwid 
2017:43-47).

Förutom sin L-formade profil kännetecknas 
bronsålderns tuyère av sin svagt koniska form 
med något avsmalnande innerdiameter mot den 
främre mynningen. I flera fall, framför allt från 
Danmark men även från bronsåldersboplatsen 
vid Pryssgården i Östergötland, har tuyèren ut-
formats med djurhuvudliknande drag såsom 
öron, ögon, man eller näsborrar. Dessa har i 
flera fall tolkats som representationer av hästar 
(Thrane 2006b). Det förekommer också släta 
cylindrar utan spår av utsmyckning (ex Åbrunna 
– Strucke & Holback 2006, Fosie IV – Björhem 
& Säfvestad 1993; Jantzen 2008:Abb/fig 76).

2.3.5. Andra keramiska material 
Andra fyndmaterial av keramik eller bränd lera 
har ibland föreslagits kunna knytas till brons-
hantverk, men kopplingen är mer osäker. En 
sådan kategori är möjliga gnistskydd, i form av 
en keramikplatta eller en flat sten. Dessa plattor 
antas ha ställts upp mellan härden och blåsbäl-
garna för att skydda bälgarna från strålnings-
värme och gnistor. Denna tolkning har till ex-
empel föreslagits för fynd av sintrade lerplattor 
från Kirkebjerget-boplatsen vid Voldtofte på 
Fyn (Thrane 1993:42f). Sådana fynd är dock 
ovanliga och svåra att kontextuellt knyta till
gjutningen via fynd in situ i konkreta gjuthärdar.
Ett gnistskydd eller blästerskydd av detta slag är 
inte heller en nödvändighet vid bronssmältning 
med blåsbälgar. 

En annan fyndkategori som kan ha ett samband 
med bronshantverk är möjliga ”degelstöd”, iden-
tifierade från Fragtrup-boplatsen i Danmark 
(Draiby 1985:fig. 25c). Sådana är dock hittills 
mycket ovanliga, och dessutom svåra att upp-
täcka i ett keramiskt material med hög fragmen-
teringsgrad. Rören till blåsbälgarna var sannolikt 
också av keramik, men det hittills äldsta fyndet 
från Skandinavien är det Y-formade rör som 
ingick bland utrustningen från den förromerska 
båt- och krigsofferplatsen vid Hjortspring 
(Randsborg 1995:33). 

Ytterligare en fyndkategori med osäker koppling 
till metallhantverk är perforerade keramikcylind-
rar s.k. ”silkärl” eller ”glödkärl”, vilka föresla-
gits använts inom metallhantverk under äldre 
järnålder, men vars förekomst under bronsåldern 
är osäker (Stilborg 2002b; Lindahl & Eklöv 
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Pettersson 2011). Silkärlen har förmodligen 
ingen koppling till bronsålderns metallhantverk, 
då fynden aldrig påträffats tillsammans med 
andra gjutfynd från perioden. Ett annat kera-
miskt fynd som ibland diskuteras som spår efter 
bronsgjutning är sintrad eller hårdbränd lera 
eller keramik. Sådana fynd har föreslagits utgöra 
ugnsinfordring alternativt keramik som oavsik-
tigt fallit ner i gjuthärdar (ex Stilborg 2012). Till 
skillnad från järnhantverket där reduktionsugnar 
och ässjor ofta haft lerinfordring är härdar för 
bronssmältning mer varierade uppbyggda. Dels 
kan gjuthärdar, även om de är nedgrävda och 
fodrade med sten eller lera, knappast kallas ug-
nar (se kapitel 2.4.1.). Hittills saknas fynd av 
sintrad lerfordring in situ i en undersökt gjut-
härd. Snarare innebär bronsålderns teknik med 
riktad blästring direkt mot metallen att den in-
tensiva hettan varit koncentrerad till degeln (se 
figur 18).

Experimentella studier, med replikor av 
tuyère/blästermunstrycken och glödkärl, har 
visat att sintring inte nödvändigtvis uppstår på 
keramiskt gods som utsätts för höga temperatu-
rer, kring 1000 grader (ex Thrane 2006b:271; 
Lindahl & Eklöv Pettersson 2011:57; Botwid 
2017:53, 56). Sintring, i form av försmältning 
eller porositet hos keramik och lera, kan dessu-
tom uppstå i andra sammanhang, till exempel 
vid häftiga eldsvådor med självdrag, eller genom 
långvarig exponering för låga temperaturer då 
keramikgodset succesivt kollapsar (ex Gustafs-
son 2009:257 m. ref; Botwid 2017:53). All ke-
ramik eller lera som kommit i kontakt med me-
tallhantverk behöver därmed inte vara sintrad, 
och sintrad keramik kan inte heller förutsättas 
vara ett resultat av metallurgiska processer. 

2.3.6. Det vi inte finner 
Från flera steg i tillverkningsprocessen saknas 
helt arkeologiska spår. En stor del av utrustning-
en för bronshantverket bör ha bestått av orga-
niska material, som exempelvis bälgar av skinn, 
tänger av trä, bivax, ben- och träredskap för att 
snida vax och lera. Förekomst och bruk av bäl-
gar är svårbelagt arkeologiskt, och bälgar har 
dessutom ägnats begränsat intresse i etnogra-
fiska studier kring för-industriellt hantverk (ex. 
Chirikure, Burrett & Heimann 2009). Enstaka 
vaxfynd är kända från bronsålder, påträffade 
nedlagda i kärl som deponerats i våtmarker (ex 
Kock Johansen 1993:121; Koch 2001). Vid 
gjutningen bör man också använt ett redskap för 
att kontrollera smältan och avlägsna aska och 

kol från degeln i samband med gjutningen, 
kanske en pinne av trä eller ben (Eklöv Petters-
son & Lönnberg 2016). Kanske har man också, 
som många etnografiska exempel visar (ex Cline 
1937:38), använt mat eller särskilda växter som 
medicin eller offer för att säkerställa lyckad 
gjutning. Sådana dimensioner har dock hittills 
inte kunnat spåras arkeologiskt. Tack vare 
bronsgjutningens beständiga restprodukter i
keramik och sten är gjutningen dock förhållan-
devis spårbar, jämfört med många andra samtida 
hantverk, som träsnideri eller textilhantverk. 

2.3.7. Summering 
� De arkeologiska spåren efter bronshantverk 

från bronsålder är huvudsakligen fragment av 
keramiska gjutformar och smältdeglar. De 
tillverkades av speciella godstyper och är där-
för förhållandevis lätta att urskilja från övrig 
keramik. Keramikgjutformar kasserades efter 
varje gjutning, medan deglar däremot återan-
vändes för ett stort antal gjutningar. Deglarna 
är ofta mycket hårdbrända, och bevaras därför 
bättre än keramiska gjutformar. Även sten-
gjutformar kunde återanvändas, och har säll-
an kasserats på gjutplatsen. Ibland påträffas 
metallspill tillsammans med gjutspår, i form 
av droppar eller smältor.  

� Mängden gjutfynd på en plats speglar inte 
produktionens ursprungliga omfattning (se 
Mikkelsen 2015a:77ff). Frånvaro av gjutav-
fall kan inte heller betraktas som negativ evi-
dens.  

� Endast i en bråkdel av gjutformarna finns 
formintryck efter den tillverkade föremålsty-
pen bevarade. Vad som gjutits kan ibland ut-
tolkas genom den kemiska sammansättningen 
i metalldroppar, som jämförels med samman-
sättningen i bronsföremål från samma lokal. 
Detta kan indikera huruvida föremålen gjutits 
på platsen. 

� Redskap återfinns sällan, och bör främst ha 
varit tillverkade av organiska material; till 
exempel träverktyg, tänger, blåsbälgar och 
bivaxblandningar. Flera delmoment i till-
verkningen är därför svåråtkomliga arkeolo-
giskt, till exempel förarbetet med keramiska 
gjutformar. Gjutningen är det moment i pro-
duktionsprocessen som efterlämnat plats-
bundna avfallsprodukter, och är den del av 
tillverkningen som vi kan spåra arkeologiskt. 
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2.4. Gjutplatser 

2.4.1. Processanläggningar: gjuthärdar & 
gjutgropar
För att smälta eller legera brons krävs högre 
temperaturer än vad som normalt uppnås i en 
vedeldad härd. Smältpunkten för koppar är 1083 
ºC medan brons med en tioprocentig tennhalt 
smälter vid cirka 900-1000 ºC. Temperaturer 
över 1000 ºC är dock att föredra vid gjutning, så 
att metallen håller sig flytande under förflytt-
ningen från härden till gjutformen, och flyter ut 
lätt i gjutkaviteten (Trotzig 2014:49). Grund-
principerna för att öka förbränningen och där-
med temperaturen är att (1) tillföra mer syre och 
(2) att använda mer energirika bränslen, till ex-
empel träkol.  

För att tillföra mer syre, och skapa ett forcerat 
drag i gjuthärden kan man använda blåsbälgar 
eller mundrivna blåsrör. Det är också möjligt att 
uppnå i en enkel ”degelugn”, det vill säga en 
härdgrop med en schaktpipa som skapar själv-
drag (Tylecote 1992:15, 21f). Den teknik som 
dominerade i södra Skandinavien under bronsål-
dern var att smälta metall i öppna härdar. Extra 
lufttillförsel har sannolikt skett med hjälp av 
blåsbälgar, via ett blästerrör som riktats ned mot 
degeln (figur 18). Jag ska här uppehålla mig vid 
kunskapsläget kring bronsålderns gjuthärdar. Jag 
diskuterar också de idéer om ugnar som länge 
influerat tolkningar och utgrävningar i Sverige 
och Skandinavien. 

Att bronssmältning utfördes i öppna härdar kan 
beläggas på flera sätt. Deglarnas vida, låga kon-
struktion och spår av värmepåverkan på ovan-
sida och mynning visar att blästringen skett di-
rekt uppifrån, snarare än från sidan eller genom 
uppvämning av hela degeln i en ugn (Eriksson 
2004; Hjärthner-Holdar red. 2011:18; Eklöv 
Pettersson 2011:24, fig. 16). Direkt uppvärm-
ning rakt uppifrån kräver att deglarna har en 
flack konstruktion så att värmen når ner i hela 
smältan (Tylecote 1992:22), vilket överenstäm-
mer med utseendet hos bronsålderns deglar. 
Deglarna är starkast sintrade kring mynningen, 
vilket visar att blästluften varit riktad mot de-
gelns ovansida, direkt mot degelns innehåll.
Användningen av direktverkande bläster fram-
går också av de L-formade 
tuyèren/blästermunstyckena (se kapitel 2.3.4). 
L-formen visar att luften letts vinkelrätt ner i 
härden. Principen för bronsålderns gjuthärdar 

skiljer sig därmed från gjuthärdar från yngre 
järnålder, där blästluften istället leddes in i här-
den från sidan. Principen var då att värma upp 
den smala, höga degeln från sidan, som i sin tur 
värmde upp metallen (Eklöv Pettersson 
2011:24f; se figur 19).

Figur 19. Principskisser för bronsålderns respektive 
järnålderns gjuthärdar. Överst; 1) Gjutning med 

direktverkande bläster rakt uppifrån. A: blåsbälg, B: 
gnistskydd, C: degel. Användningen av gnistskydd i 
form av keramikplattor eller flata stenar är inte sä-
kert belagd. Efter Thrane (1993: fig. 9). Nederst;

Indirekt uppvärmning av metallen, genom blästring 
från sidan; a = degel, b = blästermunstycke, c = 

blästerrör. Efter Söderberg (2002: fig. 3). 

Vad återstår då arkeologiskt efter bronsålderns 
gjuthärdar?  
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For the purpose of melting scraps of metal in 
crucibles, a ring of stones, a pile of hot char-
coal, and a clay tuyere connected to bellows is 
all that would have been required. Nothing 
would have remained of this arrangement ex-
cept perhaps for the clay tuyere. (Tylecote 
1992:21)

Tylecote poängterar i sitt arkeometallurgiska 
översiktsverk att det inte krävs några avancerade 
eller speciella anläggningar för smältning av 
brons. Man kan till och med invända mot den 
ring av stenar som Tylecote skisserar för gjut-
härden, då en vanlig härdgrop också fungerar för 
ändamålet. Det som utmärker en härd eller härd-
grop som använts för att smälta brons är alltså,
som Thomas Eriksson påpekat (2003a:145), inte 
primärt konstruktionsmässiga detaljer, utan den 
extra lufttillförseln. Under bronsålder i Skandi-
navien tycks detta ha lösts med blåsbälgar av 
organiskt material. Användningen av en blåsbälg 
för att smälta brons i en härd eller härdgrop bör i 
regel inte efterlämna några arkeologiska spår. 
Blästluftens koncentration till själva degeln in-
nebär dessutom att annat material i härden, ex-
empelvis anläggningens sidor eller lerfordrade 
väggar, inte behöver uppvisa tecken på höga 
temperaturer. Gjuthärdar är därför svåra att ar-
keologiskt urskilja från andra härdar. Gjuthärdar 
kan däremot identifieras på indirekt väg – ge-
nom fynd av metalldroppar och gjutavfall. 

Gjutfynd i och/eller omkring en specifik härd 
möjliggör ibland identifieringen av specifika 
gjuthärdar (ex Jantzen 2008:293; Schütz 2007; 
se figur 20). I enstaka fall, där också små smält-
or och bronsdroppar påträffats kring härdarna,
har tolkningen kunnat göras med större säkerhet. 
Det hittills tydligaste exemplet på detta är från 
en bronsåldersboplats vid uppländska Bredåker, 
undersökt i början av 2000-talet (Frölund & 
Schütz red. 2007; Schütz 2007; se Bredåker i 
kapitel 3.3.3; se figur 20). Inom boplatsområdet 
vid Bredåker framkom flera koncentrationer av 
degel- och gjutformsfragment. I en av härdarna 
(A1516) inom ett område med degel- och gjut-
fornsfynd påträffades små metalldroppar. Drygt 
en meter från gjuthärden framkom även en sand-
fylld grop med fynd av en smälta samt ett gjut-
formsfragment. Detta föreslogs vara en möjlig
gjutgrop; utrymmet där den uppvärmda gjutfor-
men varit placerad vid ihällandet av bronset. 
Sannolikt har många härdar förvunnit, eller stä-
dats, och är därför inte möjliga att återfinna.
Konkreta arkeologiska fältmetoder för att identi-
fiera gjutavfall, processanläggningar och gjut-
platser ska kort diskuteras i nästa delkapitel. 

Figur 20. Gjuthärd och bronsdroppar från en boplats 
från yngre bronsålder vid Bredåker, Uppland. 

Överst: Härd som identifierades som gjuthärd, uti-
från fynd av bronsdroppar och gjutavfall i och kring 
anläggningen. Foto: Berit Schütz, Upplandsmuseet. 

Nederst: Gjutspill i form av små droppformade smäl-
tor funna kring gjutplatsen. Foto: Bengt Backlund, 

Upplandsmuseet. 

Inom den skandinaviska bronsåldersforskningen,
kanske särskilt i Sverige, stöter man ofta på upp-
fattningen att ugnar använts inom bronshantver-
ket (ex Svensson 1940:105f; Jaanusson 1971; 
Vahlne 1989a; Lundin 1991; Swedberg 1995; 
Burenhult 1999:50f Jensen 2002:365; Schütz 
2005; Diinhof 2006a:11; Goldhahn 2007; Gold-
hahn & Oestigaard 2008:225; Melheim 2012;
något även jag själv förutsatte i min masterupp-
sats; Sörman 2010). Idén om bronssmältning i 
ugnar förekommer även utanför Skandinavien, 
och grundar sig ofta på missuppfattningen att 
ugnar är nödvändigt för att nå de höga tempera-
turer som krävts vid brons- och kopparsmält-
ning; ”…efficient casting of bronze usually 
requires some type of oven where the flow of air 
can be controlled” (Renfrew 1976:190). Det 
finns dock anledning att ifrågasätta om ugnar 
över huvudtaget haft något med bronsålderns 
bronsgjutning att göra (Jantzen 2008:294)

Ugnar har däremot använts i andra syften under 
yngre bronsålder. Det förekom lågtempera-
turugnar för matlagning, torkning och bakning 
(Stilborg 2002e:144f). Även enkla gropugnar för 
järnframställning började användas redan under 
yngre bronsålder. De första, enkla reduktions-
groparna/gropugnarna för järnframställning tros 
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ha inspirerats av priciper för uppvärmning med 
bläster i gjuthärden (Hjärthner-Holdar 
1993a:101f). Småskalig järnframställning utför-
des inom vissa delar av södra Skandinavien re-
dan under bronsålderns period IV-V, och tycks 
ha utförts i anslutning till gjutplatserna för 
bronsföremål (Hjärthner-Holdar 1993a). Redukt-
ionsgropar eller enkla blästugnar av gropugnstyp 
har ibland påträffats i bronsålderskontexter 
(Hjärthner-Holdar 1993a; se även Stilborg 
2002c). En reduktionsgrop/gropugn för järn-
framställning skiljer sig i regel från en vanlig 
härdgrop eller gjuthärd genom att vara bättre 
isolerad, ha spår av en liten uppbyggnad ovan 
mark, samt innehålla slagger (Hjärthner-Holdar 
1993a:100). Bronsålderns järnt användes som 
komplement till bronset för små eggverktyg och 
beslag och ibland som gjutstöd i gjutformar 
(Hjärthner-Holdar 1993a:187f). Vid undersök-
ning av gjutplatser bör man därför också ha jär-
nets närvaro i åtanke. 

I Skandinavien tycks idén om ugnar för brons-
hantverk etablerats i och med undersökningen av 
det stora bronsålderskomplexet vid Hallunda i 
Södermanland, i början av 1970-talet (Jaanusson 
1971; Jaanusson & Vahlne 1975a; Jaanusson, 
Löfstrand & Vahlne 1978). På Hallunda-
boplatsen påträffades ett dussintal sten- eller 
lerskodda gropar av mycket varierande utseende, 
vilka tolkades som ugnar för bronshantverk. 
Hallunda-boplatsen, med sina välbevarade fynd, 
kom att bli ett viktigt referensmaterial, inte 
minst för gjuterifynd (ex Coles & Harding 
1979:497; Serning 1987; Burenhult 1999:50; 
Harding 2000:233). Tolkningen av Hallunda-
ugnarna har influerat många senare undersök-
ningar, och skapade en förväntan om att finna 
liknande ugnar i bronsåldersmiljöer med gjut-
ning (ex Särlvik, Weiler & Jonsäter 1977; Björ-
hem & Säfvestad 1993:78; Helander & Zet-
terlund 1997:31, 35; Ullén red. 2003; Diinhoff 
2006a; Strucke & Holback 2006:27). 

Innan tolkningen av Hallunda-ugnarna fick 
spridning var bilden av bronsålderns gjutteknik 
delvis en annan (se dock Svensson 1940:105f).
Andreas Oldeberg beskrev exempelvis förfaran-
det vid smältningen såhär i sitt översiktsverk 
kring förhistorisk metallteknik; "Vad metallens 
smältning beträffar förefaller det mest sannolikt, 
att man fyllt degeln med bitar av råämnen eller 
skrot och ställt ned dem på botten av en glödhög 
samt rakat kol över” (Oldeberg 1943:126). Det 
var dock idén om ugnar snarare än en enkel 

glödhög som, mycket tack vare Hallunda, kom 
att prägla fortsatta undersökningar. 

Flera premisser för tolkningen av Hallunda-
ugnarna kan idag i ifrågasättas (Hjärthner-
Holdar 1993a:97; Jantzen 2008:294; se även 
Hallunda i kapitel 3.3.4. för fördjupad diskuss-
ion). Främst då smältning i öppna härdar med 
direktverkande bläster visat sig vara den domi-
nerande tekniken under bronsålder. Tolkningen 
av anläggningarna som metallugnar är dock inte 
förvånande utifrån det dåvarande kunskapsläget 
– exempelvis saknades i princip helt publicerade 
fynd av L-formade tyuére/blästermunstycken, 
och erfarenheten av nedgrävda anläggningstyper 
från bronsålder var begränsad. Min uppfattning 
är att vi, utifrån dagens kunskapsläge, kan om-
värdera Hallunda-ugnarnas funktion, och en ny 
tolkning av de stenskodda anläggningarna pre-
senteras i ett senare avsnitt (se Hallunda i kapi-
tel 3.3.4). 

2.4.2. Identifiering av gjutplatser 
Bronsålderns gjutplatser och gjuthärdar kan 
identifieras genom den rumsliga spridningen av 
deponerat gjutavfall. De omisskännliga restpro-
dukterna från gjutningen – degel- och gjutforms-
fragment – är därför de primära indikationerna 
för platser där tillverkning av bronsföremål 
skett. Spridningsmönstren för avfall har olika 
informationspotential beroende på hur och hur 
långt ifrån produktionsplatsen det deponerats.
Gjutspår med olika informationspotential kan 
delas upp i kategorier som formulerats av Daniel 
Sahlén i en studie av förhistoriska gjutplatser 
inom nuvarande Skottland (Sahlén 2011:150); 
produktionsdeponering (production deposition), 
avfallsdeponering (waste deposition) och avsikt-
lig deponering (intentional deposition). Med det 
första avses gjutrester som primärdeponerats 
direkt vid produktionsplatsen, med det senare 
avfall som sekundärdeponerats genom avfalls-
hantering. Utifrån sådana fynd är det ofta möj-
ligt att direkt eller indirekt uttolka den ursprung-
liga gjutplatsen.  Den tredje kategorin – avsiktlig 
deponering – framför allt rituellt strukturerad 
deponering, kan däremot göra kopplingen till 
gjutplatsen mer svårnåelig. Tolkningen av san-
nolika gjutplatser innebär därför klassisk arkeo-
logisk slutledning, där sannolika aktivitetsytor 
härleds utifrån aktivitetens avsatta avfall. 

Förutsättningen att identifiera gjutplatser påver-
kas givetvis också av fältmetoder och förvänt-
ningar som präglar utgrävningen av en plats med 
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spår efter bronsgjutning. Handgrävning av lager- 
och anläggningstyper som kan innehålla gjutav-
fall är exempelvis helt avgörande för vilka gjut-
spår som upptäcks (se Mikkelsen 2015a:77-80).
Riktade metoder som kan underlätta identifie-
randet av gjutplatser är metalldetektering re-
spektive vattensållning. Detta kan leda till fynd 
av mindre gjutspill och droppar kring härdar och 
aktivitetsytor (Schütz 2007:243). Ett viktigt 
bidrag till denna metoddiskusion har framförts 
av Anders Söderberg (2002). Söderberg har 
genom experimentella studier undersökt vilka 
spår som återstår vid en enkel härdgrop som 
använts för gjutning, men städas ur efter varje 
tillfälle. Framför allt har han påvisat möjligheten 
att hitta det minsta droppformade gjutspillet, 
som uppstår vid förflyttning av degeln. Små 
droppar har, till skillnad från större smältor, 
lättare förbisetts och ligger – om bevarandeför-
hållandena tillåter – ofta kvar i och runt gjuthär-
den (Söderberg 2002; se figur 21). Dessa kan 
återfinnas genom vattensållning, men har i vissa 
jordmåner vittrat bort.  

Figur 21. Metallspill som uppstått vid bronssmält-
ning i öppen härd, efter experiment utförda av An-

ders Söderberg vid Sigtuna museum. Söderberg har 
indelat spillet i fyra storlekskategorier, från stora 
smältor till millimeterstora droppar. Illustration: 

Anders Söderberg. Efter Söderberg (2002: fig. 12). 

Riktade eftersökningar efter metalliskt spill-
material har testats vid uppdragsarkeologiska 
slutundersökningar, genom noggrann handgräv-
ning av presumtiva gjutplatser (ex Frölund & 
Schütz 2007; Nilsson & Nyberg 2012). Vid 
bronsåldersboplatsen vid Bredåker i Uppland 
kunde en gjuthärd och en sannolik gjutgrop 
identifieras, trots sin anonyma karaktär, just 
genom associerade gjutdroppar av den typen 
som Söderberg beskrivit (Schütz 2007:247, se
figur 20). Om gjutspår uppmärksammas i ett 
tidigt skede av undersökningen kan metodval 
och sökmetoder anpassas för att bättre kunna 
tillvarata ytterligare spår, och därmed bättre 
förstå hantverkets organisation på platsen. 

En annan, hittills relativt outforskad metod, 
skulle kunna vara att använda geokemiska ana-
lyser för att identifiera gjutplatser. Grundämnes-
analys av jordprover från anläggningar och kul-
turlager kan påvisa aktivitetsmönster inom 
byggnader och boplatser. Analyser av markke-
miska variationer är fortfarande en relativt out-
vecklad teknik, men pilotstudier har påvisat ett 
möjligt samband mellan förhöjda nivåer av me-
taller, då främst Cu, och spår efter metallhant-
verk (ex Isaksson, Woijnar-Johansson & Hjul-
ström 2000; Hjulstöm 2006). Det krävs dock 
fortsatt metodutveckling för att klarlägga sam-
bandet mellan olika förhistoriska aktiviteter, 
som till exempel bronsgjutning, och de grund-
ämnesförhöjningar i marken som de ger upphov 
till (Hjulström & Isaksson 2009). Det är möjligt 
att denna metod kan underlätta identifieringen 
av gjutplatser i framtiden. 

Slutligen påverkar förväntningarna hos de grä-
vande och forskande arkeologerna hur och i 
vilken mån gjutplatser uppmärksammas. Som 
Preben Rønne påpekat (1993:72; se även Botwid 
2016:117) är kunskaperna om hantverkets förut-
sättningar avgörande för hur bronsgjutning ef-
tersöks i exempelvis en boplatsmiljö; "Og ken-
der man ikke værkstedopbygningen og de krav 
som smælteprocessen stiller, kan man ikke be-
gynde at tage stilling til, hvor løst eller fast til-
knytningen har været til bopladserne.". Ett anta-
gande som exempelvis ibland framförts i littera-
turen är att bronsgjutning förlagts på avstånd 
från bebyggelsen, eller skett utomhus, på grund 
av brandfaran och/eller giftiga gaser (Karlenby 
1998:27; Stilborg 2002d:14; Thrane 2015:124). 
Följande tolkning av en boplats från äldre 
bronsålder från undersökningar vid anläggandet 
av Öresundsförbindelsen vid slutet av 1990-
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talet, innehåller flera sådana obekräftade anta-
ganden om gjutning: 

Det är tveksamt om det går att utifrån ett fynd 
av ett degelfragment dra några slutsatser om 
bronsgjutning i huset. En sådan hantering torde 
ha varit alltför brandfarlig för att kunna utföras 
inne i ett bostadshus. Gjutdegelsfragmentet be-
höver överhuvudtaget inte tas som intäkt för att 
det har förekommit gjuteriverksamhet på 
boplatsen. Under denna tidiga del av bronsål-
dern ansågs kanske inte bara metallen utan 
även restprodukterna besitta ett symbolvärde. 
(Sarnäs & Nord Paulsson 2001:64) 

Utifrån praktiska försök med bronsgjutning med 
förhistoriska tekniker vet vi idag att detta är ett 
felaktigt antagande. Jag har själv deltagit när 
brons smälts i öppen härd inomhus (även järn-
framställning och järnsmide kan utföras inuti 
byggnader; se Hjärthner-Holdar 1993a:79) För-
väntningar på permanenta och speciella ugnar, 
som diskuterades ovan, har också påverkat vil-
ken slags gjutlämningar som eftersökts och iden-
tifierats i fält. Det skandianviska bronshantver-
ket med öppna härdar och direktverkande bläster 
innebär att gjutplatser inte krävt några perma-
nenta anläggningar, även om sådana ibland kan 
ha förekommit. Som jag diskuterat ovan är det 
inte heller säkert att gjuthärdar innehåller syn-
liga eller analyserbara spår efter höga temperatu-
rer, då uppvärmningen varit starkt koncentrerad 
till degeln. Att betrakta anläggningar med spår 
av höga temperaturer som en nödvändighet för 
att fastställa gjutplatsens läge (jfr Artursson et 
al. 2017:74) är därmed en missuppfattning. 

Vidare är det problematiskt att begrepp som 
verkstadsplatser eller hantverksplatser används 
för gjutning, då de för tankarna till speciellt an-
passade platser. Jag har i en tidigare artikel dis-
kuterat hur moderna betydelser av begreppet 
verkstad påverkat uppfattningen om såväl rums-
lig som social organisation av förhistoriskt hant-
verk (Sörman 2017). Verkstadsbegreppet tende-
rar, även när det avses som en neutral och be-
skrivande term, att medföra förväntningar om en
plats som: (1) använts permanent och återkom-
mande för hantverk, (2) använts för alla delsteg i 
tillverkningen, (3) varit anpassad till och använts 
exklusivt för hantverk (Sörman 2017:56ff).

Utifrån dagens kunskapsläge vet vi att tillverk-
ningen av bronsföremål utfördes med hjälp av 
mobil utrustning – blåsbälgar, degel, förberedda 
gjutformar och tänger och andra redskap i trä –
tillsammans med en härd, och eventuellt en 

gjutgrop. En sådan produktion efterlämar inte 
nödvändigtvis några omfattande arkeologiska 
spår. Vi kan inte heller förutsätta att hela till-
verkningen – från förarbete av gjutformar till 
efterarbete utfördes på samma plats. Snarare än 
tydligt avgränsade och permanenta hantverks-
platser framträder gjutplatser eller smältplatser i
flera olika kontexter. Som regel endast synliga 
indirekt, genom avfallet. Detlef Jantzen har, 
utifrån sin sammanställning av nordiska gjut-
fynd, givit följande träffsäkra karaktärisering av 
bronsålderns gjutplatser: 

Nach diesen Beobachtungen läβt sich überall 
dort, wo das einfache Schmelzverfahren im 
Tiegel praktiziert wurde, der typische Arbeits-
platz eines bronzezeitlichen Gieβers durch eine
ebenerdige oderleicht eingetiefte Feuerstelle 
(„Schmelzplatz“) definieren, die in einigen Fäl-
len um eine Grube oder eine mit Steinen um-
gebene Fläche zum Vorheizen von Gieβformen 
erweitert sein kann. Die Einfachheit des Ver-
fahrens ermöglicht es sogar, bestehende Feuer-
stellen kurzfristig zum Bronzeschmelzen zu 
benutzen; vielfalch dürften Fundstücke wie 
Bronzetropfen, Tiegel- und Formfragmente 
dann die einzige Möglichkeit bieten, diese 
Nutzung überhaupt nachzuweisen. Umgekehrt 
folgt daraus, daβ ein derart einfaches Verfah-
ren auch eine hohe Mobilität zuläβt und an na-
hezu jedem Ort betrieben werden kann, ohne 
daβ zuvor besondere Anlagen errichtet werden 
müssen.3 (Jantzen 2008:299) 

2.4.3. Summering 
� Gjuthärdar och gjutgropar från bronsålder 

kan vara anonyma till utseendet, och därför 
svåra att skilja från vanliga härdar. De kan 
ibland identifieras indirekt genom associerade 
fynd av gjutforms- och degelfragment. I säll-
synta fall finns också små metallsmältor och 
bronsdroppar i och omkring härden. Ugnar 
har inte använts i bronshantverket i södra 
Skandinavien under bronsålder. Enkla grop-
ugnar med järnslagg för reduktion av järn-

3 ”Av dessa observationer är den generella slutsatsen, att 
där en smältning i degel har utförts, kan den typiska arbets-
platsen (”smältplatsen”) för bronsålderns gjutare definieras 
som en eldstad i marknivå eller något nedgrävd, vilken i 
några fall har kompletterats med en gjutgrop eller en ste-
nomgärdad yta för uppvärmda gjutformar. Processens 
enkelhet innebär att smältning också kan ske tillfälligt i 
vanliga härdar. I många fall är bronsdroppar, smältor och 
gjutformsfragment det enda sättet att bevisa en sådan an-
vändning. Omvänt följer att detta enkla förfaringssätt också 
möjliggör en hög grad av flexibilitet och att gjutning kan 
bedrivas på nästan vilken plats som helst utan att särskilda 
fasciliteter behöver konstrueras i förväg.” Fritt översatt av 
författaren, efter Jantzen (2008:299).
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malm förekommer däremot i yngre bronsål-
derskontexter, i regel på platser där det också 
bedrivits bronsgjutning (Hjärthner-Holdar 
1993a).  

� Produktionsplatserna för bronsålderns brons-
föremål kan främst identifieras via rumslig 
och kontextuell tolkning av gjutavfallet. Uti-
från degelfragment, gjutformsfragmet och 
smältor kan ett sannolikhetsresonemang föras 
kring vilken plats eller ungefärlig yta som 
gjutningen skett. Möjligtvis kan sådana fynd 
oftare identifieras vid framtida undersökning-
ar om mer riktade metoder tillämpas där 
bronshantverk misstänks.  

� Val av fältmetod som har avgörande bety-
delse för möjligheten att identifiera gjutfynd 
är graden av handgrävning och sållning av 
kulturlager och anläggningsfyllningar. Även 
metalldetektering och vattensållning av jord-
prover kan användas för att hitta eller be-
kräfta misstänkta gjutplatser inom en lokal.  

� Vissa arkeologiska förväntningar på gjutplat-
ser, såsom tydliga ugnar eller särskilda verk-
stadsplatser, samt antaganden om att gjutning 
bara skett utomhus, har visat sig vara felakt-
iga och bör omvärderas. 

2.5. Slutsatser: att identifiera & 
tolka gjutningens spår 
Vad kan vi då förvänta oss arkeologiskt av en 
plats där bronsföremål tillverkats under bronsål-
der? Följande slutsatser, som också har implikat-
ioner för avhandlingens fortsatta analys, kan 
dras utifrån genomgången av materialet: 

Spåren efter bronshantverket består oftast ute-
slutande av avfall från gjutningen. Det är alltså 
platsen för stöpningen av föremålet, snarare än 
andra delmoment i hantverksprocessen som kan 
spåras arkeologiskt. Var gjutformar och mo-
deller tillverkats och var efterbearbetning och 
smide utförts är okänt. De vanligaste plats-
bundna fynden är fragment av deglar och kera-
miska gjutformar. Godset i deglar och gjutfor-
mar skiljer sig från sammansättningen i samtida 
keramik, och är därför förhållandevis lätta att 
känna igen. Till de mer sällsynta fynden från 
gjutning hör bronssmältor, delar av 
tuyère/blästermunstycken samt trasiga stengjut-
formar. De små fyndmängderna från skandina-
viska gjutplatser innebär att mängden avfall inte 
speglar den ursprungliga omfattningen av 
bronsgjutningen på en plats.  

Möjligheten att finna gjutavfall och gjutplatser 
påverkas även av bevaringsförhållanden. Ande-
len bevarade kulturlager är särskilt avgörande. 
Möjligheten att identifiera spår efter gjutning 
ökar också ju mer riktad fältmetodik som an-
vänts vid utgrävningen; särskilt förutsättningar-
na att hitta små metallsmältor och bronsdroppar, 
som visat sig vara en god indiktation på en gjut-
plats eller gjuthärd. Exempel på riktade fältin-
satser som kan underlätta identifieringen av 
sådana spår är omfattande handgrävning, samt 
metalldetektering eller vattensållning av jord-
prover från ytor där bronsgjutning misstänks 
eller påvisats (Söderberg 2002). 

Bronset har smälts i öppna härdar. Detta syns 
dels på deglarnas sintringsmönster och form, 
dels genom fynden av L-formade 
tuyère/blästermunstycken som visar att blästring 
skett rakt uppifrån. Vid bronssmältningen place-
rades degeln i en öppen härd eller härdgrop och 
täcktes över av kol eller annat bränsle. Tempera-
turen i härden drevs därefter upp med hjälp av 
direktverkande bläster där luftströmmen riktades 
ner mot degeln rakt uppifrån. Sannolikt använ-
des blåsbälgar av något slag. Ugnar har inte 
använts inom bronshantverket i södra Skandina-
vien under bronsålder. För småskalig järnfram-
ställning förekommer dock enkla, ugnsliknande 
reduktionsgropar med överbyggnad/schakt från 
yngsta bronsålder – dessa kännetecknas dock av 
slaggfynd (Hjärtner-Holdar 1993a). Gjuthärdar-
na skiljer sig alltså inte konstruktionsmässigt 
från andra härdar. Det är primärt fynd av metall-
droppar och degel- och gjutformsfragment, i
eller invid anläggningen, som är vägledande i 
tolkningen.  

Presumtiva gjutplatser kan främst uttolkas indi-
rekt utifrån tolkning av gjutavfallet. Bedöm-
ningen av gjutplatser bygger därmed på klas-
siska arkeologiska slutledningar kring en aktivi-
tet utfrån spridningen och kontexterna för dess 
avfall. Avfallets deponeringskontext och format-
ionsprocesser, i kombination med aktivitets-
mönster och avfallshantering på platsen i stort är 
ledtrådar i denna tolkning. Materialet kan kate-
goriseras i tre grupper utifrån hur det hanterats 
efter gjutningen – direkt produktionsdeponering, 
sekundär avfallsdeponering eller avsiktlig/rituell 
(tertiär) deponering (Sahlén 2011; se även Lars-
son 2000:79). Olika slags deponering har konse-
kvenser för möjligheten att rekonstruera gjut-
platsen. En central tes i den här avhandlingen är 
att gjutspåren från bronsålder nästan alltid är 
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primärt eller sekundärt avfall, som avsatts nära, 
eller direkt vid den ursprungliga gjutplatsen.  

Ytterligare en aspekt att beakta i förhållande till 
bronsålderns gjutplatser är att bronssmältning 
kan utföras i såväl inomhus- som utomhusmil-
jöer. Bronsålderns gjutteknik har inte heller 
krävt några anpassade eller fasta anläggningar, 
såsom ugnar. Särskilda verkstadsplatser eller 
hantverksplatser kan därför vara missvisande i 

sammanhanget. Begrepp som verkstadsplats 
tenderar att leda till associationer om perma-
nenta lämningar, återkommande tillverkning, 
och utrymmen särskilt avsedda för hantverk. 
Sådana arrangemang har inte behövts för brons-
ålderns gjutteknik och tycks, som vi ska se, inte 
heller känneteckna de gjutplatser som påträffats 
i södra Skandinavien.  
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III. BRONSGJUTNING I MÄLARDALSOMRÅDET

3.1. Introduktion 
I detta kapitel presenteras en fallstudie av brons-
gjutningen i Mälardalsområdet. Syftet är att 
analysera hur man organiserat gjutningen av 
bronsföremål; såväl inom enskilda platser som i 
relation till regionens bebyggelse i stort. Fallstu-
dien består av två huvudsakliga delar; först en 
kartläggning av utgrävda bronsåldersmiljöer 
med fynd av konstaterade eller möjliga spår 
efter bronsgjutning. Sedan en mer ingående plat-
sanalys av bronsgjutningens lämningar på ett 
urval av lokalerna.  

Kartläggningen bygger på en genomgång av 
utgrävningsrapporter och sekundärlitteratur. 
Målsättningen med fallstudien är att kartlägga 
var bronsgjutning kan beläggas i Mälardalsom-
rådet, och att ge nya perspektiv på hur den ut-
bredda och rumsligt varierade tillverkningen, 
framför allt under yngre bronsålder, kan förstås. 
Särskilt undersöks hur och var metallhantverket 
utfördes i relation till bebyggelsen. En angelä-
gen fråga är vad bronsgjutning på de centrala 
verkstadsplatserna i regionen egentligen repre-
senterar – är de ledargårdar, elitverkstäder eller 
centralplatser, och hur har hantverket där orga-
niserats och eventuellt kontrollerats av en elit? 
Fallstudien utgår från de frågeställningar för 
avhandlingen som utifrån luckorna i forsknings-
läget ställdes upp i kapitel 1: 

1. Vad representerar det gjutavfall som påträf-
fats i bronsåldersmiljöer i södra Skandina-
vien, och hur relaterar det till de ursprung-
liga gjutplatserna? 

2. Var utfördes gjutning i förhållande till be-
byggelsen, på vilka rumsliga och sociala 
arenor tillverkades olika bronsföremål, 
samt vilka faktorer kan förklara valet av 
gjutplats?  

3. Hur kan nya observationer kring gjutning-
ens rumsliga organisation belysa metall-
hantverkets koppling till sociala strukturer 
samt fördjupa förståelsen för bronshantver-
kets roll i samhället? 

Innan vi går vidare till analys av materialet pre-
senteras bronsåldern i Mälardalsområdet. Här 
diskuteras också fallstudiens utgångspunkter och 
källkritiska fallgropar i arbetet synliggörs och 
diskuteras. 

3.1.1. Bronshantverk i Mälardalsområdet 
– utgrävningar & tidigare forskning  
Mälardalen är i dagsläget ett av de områden i
södra Skandinavien som har bäst källäge för 
studier av bronsgjutningsplatse. Detta tack vare 
omfattande exploateringsgrad och förhållandevis 
många fynd, framför allt i Uppland (Eriksson 
2009:66). Riktade studier av bronshantverket i 
området har inte gjorts tidigare, och en översikt 
över platser med metallhantverk har fram tills nu 
saknats. Bronsgjutning och hantverkets organi-
sation har främst diskuterats i samband med 
avrapportering av enskilda undersökningar (Ol-
deberg 1960:50f; Eriksson 2003a; Frölund & 
Schütz 2007; Schütz 2007; se även Wrang 
1982).  

Gjutavfall från den yngre bronsålderns boplatser 
i Mälardalen har under det senaste decenniet 
framkommit så pass frekvent, att många arkeo-
loger verksamma i området har dragit slutsatsen 
”att verksamheten som sådan inte varit exklusiv” 
(Frölund & Schütz 2007:50). Den yngre brons-
ålderns metallhantverk beskrivs nu i rapportlitte-
raturen som rumsligt decentraliserat och allmänt 
spridd, om än i mycket varierande omfattning på 
olika platser (Eriksson 2003a:143; Eriksson & 
Grandin 2008:361; Artursson, Karlenby & Lars-
son 2011a:576; Larsson 2014:234ff). Hur detta 
varierade och utbredda hantverk ska tolkas och 
förstås i ett socialt perspektiv har dock sällan 
utforskats närmare.  

Tolkningarna vid enskilda utgrävningar har ge-
nomgående följt den traditionella tolkningsmo-
dellen, där man utgått från en förmodad uppdel-
ning mellan storskaliga verkstadsplatser och 
hushållsproduktion på mindre bosättningar (se 
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kapitel 1.2.). Ibland har det dock varit problema-
tiskt att knyta gjutspåren på enskilda platser till 
sådana tolkningsmodeller. Exempel på detta 
exempel framgår i nedanstående citat från rap-
porten av Bredåkerboplatsen i Uppland:  

När spår efter metallhantverk hittas på en 
boplats väcks ofta frågan om platsen haft nå-
gon speciell betydelse. Har det suttit en mäktig 
person där och kontrollerat produktionen i ett 
större område? Det finns olika teorier om detta. 
(Fröund & Schütz 2007:245) 

Vissa platser har föreslagits ha haft en mer cent-
raliserad och storskalig produktion av brons-
föremål i Mälardalsregionen. Bosättningar som 
utifrån platsens och/eller hantverkets omfattning 
diskuterats som sådana centrala produktionsplat-
ser är: Broby, Skälby, Hallunda, Apalle och Vrå 
(Oldeberg 1960; Jaanusson 1981; Eriksson 
2003a; Frölund & Schütz 2007:245). Det har 
även framförts en hypotes om särskild kontroll 
av tillverkningen Mälardalsyxor. Mälardalsyxor 
(eller Akozino-Mälaryxor, Bolin 2005), är större 
och mer exklusiva än andra holkyxtyper. Jonat-
han Lindström har därför föreslagit att de till-
verkats i en eller flera centrala verkstäder i reg-
ionen (Lindström 2011:523). Andra forskare har 
antytt att de sannolikt tillverkats på ryskt om-
råde, bland annat eftersom gjutformar för 
Akozino-Mälaryxor saknas i Skandinavien 
(Baudou 1953:248; Hjärthner-Holdar 1998:38f). 

Hypotesen om centrala verkstadsplatser knyter 
an till tolkningsmodellen verkstäder kontra hus-
hållsproduktion, som introducerades med Olde-
bergs tolkning av Skälby-fyndet, (Oldeberg 
1960:50). Förekomsten av en storskalig och 
centraliserad tillverkning av bronser implicerar 
någon form av politisk kontroll. Hur denna kon-
troll utövats och hur den konkreta kopplingen 
till samhällets elit i så fall sett ut är oklart. 
Ibland har gjutningen antagits varit knuten till 
ledargårdar, eller till platser med central kult-
funktion (Karlenby 2011a; Lindström 
2011:522). Lindström skriver i sin översikt över 
Mälardalens bronsålder angående bronshantver-
ket att: 

Hur tydligt dessa aktiviteter har avgränsats 
gentemot invånarna på gårdarna utanför ledar-
gården är tills vidare inte tillräckligt utrett. I 
vilken omfattning har till exempel bronsgjut-
ning förekommit på ordinära gårdar i området 
[…]? (Lindström 2011:541) 

Andra platser med mer blygsamma gjutfynd, har 
i kontrast till ”verkstadsfynden” tolkats som 
småskalig hushållsproduktion, till exempel vid 
Nibble (Karlenby 2011b:41; Artursson et al. 
2011a:576) och vid Bornsjön (Eklöf 1999:27). 
Vid en jämförelse mellan gjutfynden från Nibble 
och Skälby, poängteras att de sistnämnda är 
både mer omfattande och innehåller en större 
variation av föremålstyper. Detta tolkas som 
olika grad av hantverksspecialisering i bygden: 

Skillnaden mellan materialen från Skälby och 
Nibble handlar förmodligen om kontraster mel-
lan professionell produktion för eventuell "av-
salu" och enklare produktion av mindre före-
mål för eget bruk. (Karlenby 2011b:41). 

Hur en sådan småskalig tillverkning i så fall 
förhållit sig till gjutningen på större boplatser är
dock hittills en outforskad fråga. Likaså hur 
bronsgjutningen rent fysiskt organiserades inom 
olika bosättningar.  

3.1.2. Källkritiska problem 
Det finns flera källkritiska faktorer att ta hänsyn 
till vid rumsliga analyser av gjutspår. De flesta 
av dessa lyftes i kapitel II. Det finns dock även 
källkritiska problem med fältarkeologiskt fram-
tagna material, som är viktiga att ha i åtanke för 
de tolkningar som presenteras i de kommande 
kapitlen. 

Dateringar & samtidighet 
Dateringsunderlaget från undersökta bronsål-
derskontexter som diskuteras i följande kapitel 
är över lag glest. Datering av hus och boplatsfa-
ser inom bronsåldersbosättningar bygger i regel 
på en kombination av spridda 14C-dateringar, 
fynd av daterande artefakter samt hustypologi. 
Detta underlag ger en grov bild av platsernas 
användningsfaser, i allra bästa fall med några 
hundra års intervaller. Det begränsade antalet 
dateringar i förhållande till mängden anlägg-
ningar innebär att det är svårt att fånga föränd-
ringar i platsernas användning över tid (ex 
Artursson 2005b: 87,111). Till skillnad från mer 
rumsligt och tidsmässigt sammanhållna miljöer, 
som gravfält, får de vidsträckta och lämnings-
rika boplatskontexterna ett förvånansvärt litet 
dateringsutrymme. Många undersökningar som 
tas upp i den här studien utgörs av storskaliga 
boplatsundersökningar, som omfattat ett eller 
flera hektar. Ett 10- till 30-tal naturvetenskapliga 
dateringar på en yta med få stratigrafiska över-
lagringar och stor anläggningsmängd innebär att 
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tidsramen för specifika aktiviteter – som brons-
gjutning – sällan kan anges med större precision.  

Även tidsbestämningar av enskilda byggnads-
lämningar får ofta betraktas som trubbiga. Utö-
ver hustypologier för bronsålderns långhus an-
vänds framför allt 14C-datering av kol eller 
makrofossilt material från stolphålsfyllningar för 
datering av hus på överplöjda boplatser. Detta 
trots att material i stolphålsfyllningar ofta riske-
rar att sakna kontextuell och tidsmässig koppling 
till huset det används för att datera (Björhem & 
Säfvestad 1993:367 m ref; Ranheden 1996:15; 
Karlenby 2008b:90; se även diskussion om 
Bredåker i kapitel 3.3.3.). Dessutom har 14C-
datering inte alltid använts på samtliga påträf-
fade byggnader, och sällan görs mer än en date-
ring per hus. Vidare är många av bronsålderns 
typiska anläggningskategorier, såsom gropsy-
stem, skärvstenshögar och skärvstensflak, svår-
daterade eftersom de ofta använts under lång tid. 
Bedömningar av rumslig struktur och samtidig-
het i bebyggelse på dessa platser får därför, än så 
länge, ses som väldigt översiktliga.  

Det grovmaskiga dateringsunderlaget, i kombi-
nation med att gjutavfallet i sig sällan kan date-
ras närmare än till bronsålder, gör att fallstudi-
ens tolkningar av rumslig och social samtidighet 
är trubbiga. En god utgångspunkt för att förstå 
platsens rumsliga struktur är kontexter som av 
undersökande arkeologer bedömts utgöra sam-
tida aktivitetsytor. Jag bedömer att omkalibre-
ringar av äldre 14C-analyser inte heller skulle 
tillföra ett mer riktat dateringsunderlag. I de fall 
där omkalibreringar utförts relativt nyligen (ex 
Hallunda, kapitel 3.3.4.), har dessa resulterat i 
bredare dateringar. Detta kan vara intressant för 
att mer rättvisande ringa in platsens hela an-
vändningstid. Tidsspannet indikeras dock oftast 
redan av fyndmaterialet och sammansättningen 
av lämningstyper. Oavsett 14C-dateringarnas 
kvalitet kan vi, utifrån befintligt material, främst 
diskutera gjutningens rumsliga organisation ur 
ett övergripande långtidsperspektiv.  

Bevarandegrad 
Många av lokalerna som omfattatas av fallstu-
dien är platser med fortsatt användning även 
efter bronsålderns slut. Detta innebär att materi-
alet ofta skadats av senare hus eller odling. Det 
kan ibland innebära att anläggningar och kultur-
lager innehåller omlagrade äldre fynd. Fyndom-
ständigheterna inom överplöjda boplatslämning-
ar kan vara problematiska: dels på grund av 
eventuella omlagringar och dels på grund av 

svårigheten i att klarlägga anläggningsfyllning-
ens egentliga relation till den ursprungliga ned-
grävningen (Björhem & Säfvestad 1993:373; 
Frölund & Larsson 2002:79; Andersson et al. 
2009:23). Relationen mellan hantverksavfallets 
fyndkontext och den ursprungliga gjutplatsen får 
därför bedömas genom sannolikhetsresonemang.
De baseras på en kombinerad bedömning av 
rumslig närhet, fyndspridning och tolkningar av 
samtida anläggningar. En viktig utgångspunkt är 
att ta hänsyn till områden som av undersökande 
arkeologer bedömts vara kronologiskt och funkt-
ionsmässigt sammanhållna aktivitetsytor.  

Platserna som ingår i studien varierar stort i både 
bevarandegrad och arkeologisk undersöknings-
metod. Många lokaler har varit överplöjda och 
utgjordes endast av negrävningar (se figur 22).
Sådana förhållanden ger givetvis en begränsad 
bild av det rumsliga sammanhang som en gång 
funnits. Av detta skäl har jag valt ut några väl-
bevarade nyckelplatser som utgångspunkt för 
djupare analys. Dessa kan sedan jämföras och 
kontrasteras mot sämre bevarade miljöer. Den 
unikt välbevarade Apalle-boplatsen utgör fram-
för allt en viktig referenspunkt genom vilken 
andra boplatslämningar kan belysas. Apalle-
fyndet indikerar att husens ursprungligen kan 
varit betydligt fler till antalet än vad som nor-
malt återfinns i överplöjda boplatsmiljöer. Om 
kulturlagren hade varit mer ”normalt” nedplöjda 
skulle många av husen i Apalle varit förstörda, 
och inte kunnat identifieras överhuvudtaget (Ul-
lén 2014: personlig kommunikation). Här får 
dock viss hänsyn tas till att Apalle kan ha varit 
en mer omfattande bosättning än genomsnittet. 

Figur 22. Gropsystem (A3490) med gjutfynd på Fosie 
IV-boplatsen. Nedgrävningar var det enda som åter-

stod i den hårt plöjda åkermarken efter grov av-
baning med schaktmaskin. Efter Björhem & Säfve-

stad (1993: fig.175). 
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För att kunna jämföra platser med så skilda för-
utsättningar – allt från små titthålsundersökning-
ar till storskaliga linjeprojekt – har jag gjort ett 
hierarkiskt urval i platsstudierna (se kapitel 
3.3.1. samt tabell 6). Särskilt har jag valt att 
studera två nyckelplatser och en tätgrupp med 
goda förutsättningar. Övriga platser lyfts in som 
referensmaterial i analysens avslutande del, då 
de kan belysas av de tidigare observationerna. 
Trots ett fragmentariskt källmaterial är fördelen 
att studien omfattar ett stor antal platser. Ten-
denser och upprepningar kan därigenom bli syn-
liga. 

Utgrävningsmetod 
Arkeologiska utgrävningsmetoder och priorite-
ringar har såklart stor inverkan på möjligheten 
att hitta och tolka bronsålderns lämningar gene-
rellt, och spåren efter bronshantverk specifikt.
Till exempel finns i princip inga långhus från 
undersökningar före 1980-talet, eftersom det var 
först vid denna tid som man började tillämpa 
storskalig maskinavbaning i åkermark (Göthberg 
2007:11; Karlenby 2008b:94). Särskilt tycks 
handgrävning av kulturlager, metalldetekterings-
strategi och kunskap om gjutavfall i fält vara
viktiga faktorer. 

Majoriteten av gjutfynden från bronsålder har 
påträffats i kulturlager (se bilaga 2). Praxis för 
kulturlagergrävning har varierat över tid. Vid 
småskaliga utgrävningar under början av 1900-
talet tillämpades ofta rutgrävning i lager, medan 
storskaliga undersökningar med maskinavbaning 
under de senaste decennierna har inneburit att få 
kulturlager sparats. I modern exploateringsarke-
ologi tas kulturlager ofta fram och dokumenteras 
i plan, men blir i regel inte handgrävda till mer 
än cirka 10 % (se bilaga 2).  Eftersom det saknas 
resurser att undersöka hundratals eller tusentals 
kvadratmeter kulturlager väljs ofta centrala och 
intensiva delar av lagret ut, såsom ytor nära 
byggnader eller mer lämningstäta områden (ex 
Seiler & Östling 2008:59). Vi bör därför ha i 
åtanke att gjutfynd från mindre lämningstäta 
delar av boplatser kan ha förblivit oupptäckta. 

Ett annat metodval som påverkar fyndbilden 
kring gjutningen är metalldetektering, som sys-
tematiskt börjat användas vid bronsåldersunder-
sökningar i Mälardalsområdet först under det 
senaste decenniet. Förutom att detektering ökar 
antalet identifierade bronsfynd generellt, kan det 
också bidra till att fynd av smältor och annat 
spill från bronshantverket hittas (Eriksson & 
Östling 2005:19; Söderberg 2002). Koncentrat-

ioner av smältor, särskilt små droppar, är en god 
indikation på gjuthärdar (Söderberg 2002; 
Schütz 2007). Prioriteringen av gjutfynd och 
hantverk i undersökningsplanen påverkar givet-
vis hur information om hantverket tillvaratas.
Vid flera stora boplatsundersökningar i Mälarda-
len har gjutfynden specialstuderats, vilket ger 
goda inblickar i hantverkets karaktär och kom-
plexitet. 

Små fragment av gjutformar och deglar kan vara 
fragmentariska och oansenliga nog att förväxlas 
med bränd lera eller keramik. De undersökande 
arkeologernas tidigare erfarenhet eller förvänt-
ningar på att hitta gjutfynd spelar in. Sannolikt 
finns ett stort mörkertal av oidentifierade gjut-
formar bland bränd lera och keramik i museer-
nas magasin. De bronsgjutningsspår som identi-
fierats från undersökningarna nedan kan därför 
betraktas som ett minimiantal. 

3.2. Analys & resultat: kartläggning 

3.2.1. Var finns spår av gjutning? 
Det första steget i analysen är alltså att fastställa 
var spår efter bronsgjutning påträffats i region-
en. Kartläggningen som presenteras nedan byg-
ger på genomgång av undersökningsrapporter 
(se bilaga 1). Vid genomgången har jag sam-
manställt uppgifter om alla platser med fynd av 
deglar och/eller gjutformar (se bilaga 2). Ge-
nomgången kan också ge en uppfattning om i
vilka sammanhang det hittills inte framkommit 
några fynd från bronsgjutning. Detta ger ett un-
derlag att diskutera faktorer som inverkar på 
identifieringen av gjutspår. Det kan också an-
tyda på vilka platstyper man inte ägnat sig åt att 
gjuta bronsföremål. 

Sammantaget har jag gått igenom uppgifter från 
ett 100-tal arkeologiska undersökningar, med 
geografisk tonvikt på Södermanland och Upp-
land. Merparten, ca 90 %, är slutundersökningar 
inför exploatering, från 1970-talet och framåt. 
Eftersom det i dagsläget inte går att överblicka 
samtliga utgrävningar i Sverige via något sök-
bart register är denna kartläggning inte att be-
trakta som heltäckande. Den har dock sannolikt 
fångat upp merparten av gjutfynden från Mälar-
dalen, och ger därmed en representativ sprid-
ningsbild. 
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3.2.2. Förekomst av gjutfynd 
Genom kartläggningen har totalt 40 platser med 
gjutspår kunnat identifieras. På 27 av platserna 
finns säkert konstaterade gjutfynd från bronsål-
der. Därtill kommer 13 platser med möjliga gjut-

fynd från bronsålder. Dessa har bedömts som 
möjliga snarare än säkra, antingen på grund av 
en osäker datering till bronsålder, eller för att 
identifieringen av fynden som gjutavfall är svår-
bedömd. 

Figur 23. Platser med säkra och möjliga gjutfynd från bronsålder i Mälardalsområdet. Med gjutfynd avses här 
fragment av deglar och/eller gjutformar som framkommit vid arkeologisk utgrävning. Kartan illustrerar strandlin-
jen 15 meter över dagens nivå, vilket ungefärligt motsvarar situationen under yngre bronsålder. 1. Alsta, 2. Apalle, 
3. Bredåker, 4. Broby, 5. Darsgärde, 6. Fansta, 7. Fullerö, 8. Håga, 9. Kalvshälla, 10. Hällby, 11. Kyrsta, 12. Käl-

vesta, 13. Lilla Härnevi, 14. Lunda, 15. Molnby, 16. Nibble, 17. Nyvla, 18. Plaisiren/Vinsta, 19. Ryssgärdet, 20. 
Skeke, 21. Skuttunge kyrka, 22. Skälby, 23. Skämsta, 24. Skölsta, 25. Sommaränge skog, 26. Stenvreten, 27. Trekan-
ten, 28. Trollbo, 29. Vrå, 30. Årby, 31. Erikslund, 32. Vallby/Trumslagarbacken, 33. Bornsjön, 34. Galtbacken, 35.
Hallunda, 36. Hästhagen/Igelsta, 37. Karleby/Gärtuna, 38. Vårberg, 39. Åbrunna, 40. Åkra Grindstugan. Karta: 

Rich Potter. 

Som framgår av kartan ovan (figur 23) är plat-
serna med gjutfynd koncentrerade till centrala 
bronsåldersbygder i regionen (se även figur 12). 
Gjutspår har påträffats på platser runt den dåtida 
inre skärgårdskusten, vid vikar och större vat-

tendrag i hävdade och lämningsrika landskap. 
Platserna koncentrerar sig också tydligt till om-
råden med hög exploateringsgrad i regionen; 
stor-Stockholm och Uppsala samt längs järnvä-
gar och motorvägar. Det är i dessa områden som 
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bronsålderslämningar blivit föremål för under-
sökning i större skala. Andra lämningsrika om-
råden som inte berörts av lika många undersök-
ningar, till exempel bronsåldersbygderna vid 
Västmanlands mälarkust och Närkeslätten, sak-
nar fynd. Utgrävda bronsålderslokaler – såväl 
med som utan gjutfynd – indikerar en lägre ex-
ploateringsgrad i Södermanland än i Uppland (se 
bilaga 1 och 2). Spridningsbilden reflekterar 
därför modern bebyggelse och stora infrastruk-
turprojekt snarare än hantverkets faktiska ut-
bredning under bronsålder. Kanske kan fyndri-
kedomen i Uppsalatrakten också delvis förklaras 
av att SHMM Arkeologerna med specialinrikt-
ning på arkeometallurgi (tidigare UV GAL), har 
varit särskilt aktiv i denna del av regionen.  

Kartläggningen bekräftar bilden av att brons-
hantverk bedrivits på många platser i regionen. 
När resultaten från flera decenniers undersök-
ningar vägs samman, är avfall från bronsgjut-
ning ett förhållandevis vanligt fynd från grav- 
och boplatskomplex från mellersta och yngre 
bronsålder. Platser där gjutspår hittills fram-
kommit är boplatser, i rituella miljöer samt inom 
vissa gravfältslokaler. 

Boplatser 
Spår efter bronsgjutning har relativt ofta påträf-
fats i boplatsmiljöer (se bilaga 2). Boplats eller 
boplatsområde är en vid benämning som rym-
mer allt mellan små schakt i utkanter av förmo-
dade boplatsområden, ospecificerade ”boplatsla-
ger”, enstaka huslämningar, och storskaliga 
undersökningar av grav- och bebyggelsekom-
plex på flera hektar med dussintals byggnader 
(FMIS). Bronsåldersboplatser som undersökts i 
större omfattning har ofta visat sig varit bebodda 
under mycket lång tid, och har inte sällan en 
etableringsfas i senneolitikum (Karlenby 1996, 
2008a:68; Frölund 1997:6). Periodmässigt 
”rena” bronsåldersboplatser är däremot ovanligt 
(se bilaga 2). Enstaka boplatser som enbart an-
vänts under senneolitikum-äldre bronsålder fö-
rekommer, såsom Frotorp (Blomqvist 2006) i 
Närke och Fridhem (Pettersson et al. 2008) re-
spektive Eriksberg, Brottberga (Karlenby, Gra-
ner & Johannesson 2005) i Västmanland. På 
dessa har det inte framkommit några spår efter 
metallhantverk.  

Periodens bosättingar i Mälardalen är ofta vid-
sträckta och komplexa, med anslutande gravmil-
jöer och kultplatser/rituella miljöer, ibland med 
kulthus. Insikten om bebyggelsens struktur byg-
ger på storskaliga exploateringsundersökningar 

av platser som Sommaränge Skog (Forsman & 
Victor 2007), Ryssgärdet, (Eriksson & Östling 
2005; Hjärtner-Holdar, Eriksson & Östling 
2008) Nibble (Artursson, Karlenby & Larsson 
red. 2011) och Skeke (Larsson red. 2014). 
Många delundersökta bronsåldersboplatser ska 
därför sannolikt betraktas som boplatsdelen av 
kombinerade grav- och boplatskomplex. Exem-
pel på sådana platser är Apalle (Ullén red. 
2003), Vrå (Karlenby red. 1997; Göthberg, 
Forenius & Karlenby red. 2002), Bredåker 
(Frölund & Schütz 2007), Skuttunge kyrka (Sei-
ler & Östling 2008) och Trollbo (Åstrand 1998),
alla i Uppland. Som vi ska se i nästa delkapitel 
är det inom sådana bebyggelsekomplex från 
mellersta och yngre bronsålder som bronsgjut-
ning huvudsakligen tycks ha bedrivits.  

Bronsåldersboplatserna utan fynd av gjutavfall 
är också många, och utgörs huvudsakligen av 
små undersökningar där endast en liten andel av 
ett boplatsområde undersökts. Exempel på såd-
ana fall är Stolptorp (Eriksson, Anderung-
Nordin & Wigg 2005), Lövstaholm (Häringe 
Frisberg, Larsson & Seiler 2007), Gånsta (Fa-
gerlund 2004), Åslunda (Dunér 2005) och Älby 
(Seiler 2004) i Uppland. Av undersökta boplats-
ytor med identifierade långhus har gjutspår på-
träffats på ungefär en tredjedel. Boplatslämning-
ar utan gjutfynd präglas dock generellt av sämre 
bevarandegrad och fler störningar, vilket kan 
innebära att gjutspår försvunnit. En annan avgö-
rande faktor är undersökningsytans placering i 
förhållande till bosättningens centrala delar. 
Siffran en av tre boplatser med gjutfynd är där-
för inte översättbar till frekvensen av boplatser 
med metallhantverk. Boplatserna där det före-
kommit gjutning av bronser kan ha varit fler än 
så – åtminstone under yngre bronsålder. 

Exempel på boplatser med konstaterade långhus 
utan gjutfynd är Kalvsvik (Beckman-Thoor 
2004), Tumbo (Norberg & Svensson 2009) och 
Lillsanda (Hellberg 1997) i Södermanland, samt 
Knivsta-Forsby (Hamilton 1995) och Annelund 
(Fagerlund & Hamilton 1995) i Uppland. I dessa 
fall är boplatslämningarna från bronsålder dock 
så pass begränsat undersökta att det inte kan 
uteslutas att bronsgjutning förekommit inom 
andra delar av ytan. Att ange hur stor andel av 
de hittills undersökta boplatserna som haft fram-
ställning av bronsföremål är problematiskt, ef-
tersom platserna inte är jämförbara. Vi kan dock 
konstatera att större grav- och boplatskomplex 
från bronsålder – med tillräcklig bevarandegrad 



III. Bronsgjutning i Mälardalsområdet 

62

och undersökningsyta – nästan alltid innebär 
fynd efter metallhantverk. 

Gravfältslokaler, kulthus & rituella komplex 
Bronsålderns gravfältsmiljöer, kultplatser och 
rituella aktivitetsplatser är en bred och svårdefi-
nierbar kategori. Som jag nämnt ovan har många 
kult- och gravplatser som undersökts på senare 
år visat sig ansluta till samtida boplatsytor. Såd-
ana grav- och boplatsområden har tillsammans 
utgjort vidsträckta bebyggelsekomplex (ex 
Forsman & Victor 2007; Artursson, Karlenby & 
Larsson red. 2011; Karlenby 2011a; Larsson red. 
2014). De aktivitetsplatser som, i brist på bättre 
begrepp, brukar benämnas ”rituella miljöer”
eller ”rituella komplex” tolkas oftast som sådana 
på grund av sin rumsliga närhet till gravkon-
struktioner. Som vi ska se längre fram i detta 
kapitel är bronsgjutningen här främst förknippad 
med aktivitetsytor och byggnader i anslutning 
till gravar, snarare än till gravkonstruktionerna i
sig. 

På gravfält och rituella platser förekommer 
ibland små byggnader och hyddor, samlade un-
der begreppet kulthus. Kulthus förekommer 
både i form av små stolpkonstruktioner, mer 
temporära hyddor eller stora, husgrundsliknande 
stenramar på gravfält. Kulthus har tidigare 
framhållits som en viktig miljö för tillverkning 
av bronsföremål, till exempel i samband med 
begravningsritualer (Goldhahn 2007). Indikat-
ioner på bronsgjutning har till exempel fram-
kommit i anslutning till stora stengrundskon-
struktioner i gravfältsmiljöer i regionen; vid 
Broby (nr 4), Håga (nr 8) och Molnby (nr 15) i
Uppland. Bronsgjutning finns även belagd vid 
små, stolpburna byggnader och hyddor på grav- 
och kultplatser, till exempel vid Nibble (nr 16),
Ryssgärdet (nr 19) och Skeke (nr 20) i Uppland 
och vid Åbrunna (nr 39) i Södermanland. 

Till de rituella komplexen kan vi också räkna ett 
antal aktivitetsytor i anslutning till gravar där 
gjutavfall framkommit, vilka undersökts i äldre 
tid. Sådana platser är exempelvis Lunda (nr 14),
Kälvesta (nr 12) och Plaisiren/Vinsta (nr 18) i
Uppland samt Kareby/Gärtuna (nr 37) och Hall-
unda (nr 35) i Södermanland. Förekomsten av 
stolbyggda kulthus – en lämningskategori som 
vid tiden för dessa utgrävningar fortfarande var 
okänd – är dock svårbedömd i efterhand. Tidens 
grävmetod var starkt inriktad mot synliga mo-
nument, och erfarenheten av huslämningar var 
begränsad. Resultaten från vissa äldre undersök-

ningar kan ibland omvärderas, tack vare paral-
leller till nya fynd. Kulthusmiljöerna vid Hall-
undaboplatsen i Södermanland, undersökta på 
1960- och 70-talen (Jaanusson & Vahlne 1975a; 
Jaanusson, Löfstrand & Vahnle 1978), är exem-
pel på en sådan plats, där nya insikter växt fram. 
En delvis ny tolkning kommer att presenteras 
längre fram i den här analysen. 

3.2.3. Frånvaro av gjutfynd 
Till de platser där man hittills inte påträffat spår 
av bronsgjutning hör majoriteten av bronsål-
derns gravfältslokaler, hägnade berg och så kal-
lade fornborgslokaler, samt tillfälliga aktivitets-
platser i utmark. Frånsett gravfälten är detta 
platstyper som sällan berörs av arkeologiska 
undersökningar. Dels beror detta på att kortva-
rigt eller periodvis använda utmarksplatser efter-
lämnat mer diffusa spår, och därför mer sällan 
fångas upp eller prioriteras vid exploateringsä-
renden. Dels är de ibland belägna i marktyper 
och landskapsnischer som traditionellt inte 
uppmärksammats i samband med exploate-
ringsarkeologiska utredningar (se ex Petersson 
2006:182). Trots att bilden än så länge bygger 
på relativt få platser, och att det är problematiskt 
att tala om negativ evidens i samband med gjut-
fynd, kan materialet ändå ge oss en fingervis-
ning om på vilka arenor i bronsålderns landskap 
som bronshantverk inte bedrevs. 

Gravfältslokaler, stensättningar & rösen 
Forskning kring bronsålderns gravfält i Mälar-
dalsområdet, och framför allt fördjupade studier 
av södermanländskt material, har visat att gjut-
fynd är relativt ovanliga på dessa platser 
(Thedéen 2004; Feldt 2005: appendix 2; Röst 
2016). Klassiska gravfältslokaler från mellersta 
bronsålder – äldsta järnålder, karaktäriseras ge-
nerellt av få fynd. En källkritisk aspekt här är 
dock att många äldre undersökningar inte berör-
de de ”tomma” ytorna mellan synliga monu-
ment, och att metoden med fullskalig avbaning 
är en relativt sen företeelse i gravfältssamman-
hang i Mälardalsområdet (Karlenby 2011c:41). 
Detta är givetvis en källkritisk faktor som har 
betydelse för spridningsbilden av gjutfynd på 
gravfält. Utifrån dagens material- och kunskaps-
läge framstår dock de gravfältslokaler där gjut-
spår påträffats som en minoritet. De stora grav-
fältslokalerna omgivna av större rituella kom-
plex, där fynd efter bronsgjutning gjorts – till 
exempel Broby och Hallunda – motsvarar en 
mindre grupp av gravfältslokalerna sett till den 
samlade bilden. 
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Spår efter bronsgjutning har inte heller påträffats 
inuti rösen eller i själva gravgömmorna i sten-
sättningar (Feldt 2005: appendix 2). Det saknas 
därmed direkta indikationer på sekundär depo-
nering av gjutavfall som en del i begravningsri-
tualer. Ett källkritiskt problem är naturligtvis 
den låga bevarandegraden i rösen. Ett annat att 
deponeringar i den yngre bronsålderns stensätt-
ningar sällan var slutgiltiga gravläggningar, utan 
i stor utsträckning återbesöktes, manipulerades 
och omplockades (Röst 2016). Materialet visar 
att bronsgjutning förekommit på aktivitetsytor 
inom vissa gravfältsmiljöer, men att gravfält och 
gravkonstruktioner över lag inte varit arenor för 
bronshantverk. 

Hägnade berg & ”fornborgar”
Ett relativt outforskat fenomen i den yngre 
bronsålderns kulturlandskap är aktiviteter inom 
vallomgärdade berg och höjdlägen. Platser av 
det här slaget har ibland benämts som fornbor-
gar eller höjdbosättningar, exempelvis aktivi-
tetsområden vid dramatiska höjdplatåer som 
Predikstolen i Hågadalen i Uppland (Olausson 
1993, 1995; Lindström 2011). Michael Olaus-
son, som kartlagt fornborgsliknande lämningar i 
Mälardalen, menar att fenomenet med hägnade 
berg har rötter i yngre bronsålder (Olausson 
1995). Olausson har särskilt lyft fram Prediksto-
len; en vallomgärdad bergshöjd några kilometer 
från grav- och boplatskomplexet och den mo-
numentala gravhögen vid Håga utanför Uppsala.
På bergshöjden påträffades vid mindre prov-
grävningar fläckvisa kulturlager och enstaka 
keramik- och flintfynd från bronsålder, tolkade 
som en tillfällig aktivitetsplats (Olausson 1993, 
1995:156). Generellt har bronsålderns aktiviteter
på bergshöjder tolkats utifrån mycket små 
undersökningar, där typen av aktiviteter inte 
närmare kunnat identifieras. Frånvaron av gjut-
spår kan därmed inte heller tas som intäkt för 
frånvaro av metallhantverk på sådana höjdlägen. 
Utifrån dagens källäge är det därför inte möjligt 
att värdera vad dessa platser använts till, hur de 
förhållt sig till övrig bebyggelse, eller i vilken 
mån höjdena verkligen var vallomgärdade under 
den aktuella perioden. 

En annan plats som diskuterats i sammanhanget 
fornborgar är Darsgärde (nr 5), i utkanten av 
Norrtälje. Vid räddningsgrävningar under 1950- 
och 60-talen kom denna lokal bli känd som ”ke-
ramikboplatsen i Darsgärde” (Ambrosiani 1958, 
1959). Förutom rika fynd av bronsålderskeramik 
påträffades avfall efter bronsgjutning i form av 

degel- och gjutformsfragment. Själva fornbor-
gen och dess vallar är från järnålder, och över-
lagrar därmed bronsålderns aktivitetsplats 
(Ambrosiani 1958, 1959; Olausson 1995:36f). 
Bronsålderslämningarna, bestående av stensätt-
ningar, skärvstenshögar, stenrader och kulturla-
ger, kan utifrån terrängläge och fyndbild snarare 
tolkas som en gravfälts- eller kultplatslokal. 

Samma tolkning kan förespråkas för den så kal-
lade ”gravhägnaden” vid Odensala prästgård. 
Där fann man, vid en exploateringsundersökning 
på 1990-talet, aktivitetsytor, gravar och möjliga 
kulthus från bronsålder inom ett stenvallat om-
råde på krönet av en bergs- och moränhöjd (Ol-
ausson 1995). Såväl Darsgärde som Odensala 
prästgård kan troligen ses som kulthusmiljöer,
av den typ av rituella platser som allt oftare kan 
beläggas inom bronsålderns bebyggelsekomplex 
(Karlenby 2011a:181-186). Sådana miljöer har 
ofta spår av bronsgjutning, vilket även var fallet 
i Darsgärde. 

Aktivitetsplatser i utmark 
En svårfångad lämningstyp är de aktivitetsplat-
ser som använts vid mer tillfälliga besök i ut-
marksmiljöer, bortanför boplatserna. I Mälar-
dalsområdet finns exempel på undersökta aktivi-
tetsytor som utnyttjats vid enstaka eller åter-
kommande besök för jakt eller fiske, fodertäkt, 
kvartsbrott eller betesdrift. Som exempel här kan 
nämnas Glädjen (Lindberg & Brorsson red. 
2006) och Bredsand (Vinberg 2006) i Uppland,
samt sannolikt även Sandåsa (Gustafsson 2006) i 
Södermanland.  

Tillfälliga härd- och matlagningsstationer nära 
vatten har tolkats som rastplatser för herdar och 
djur, vid exempelvis Tillinge-Mälby i Uppland 
(Darmark & Vogel 2008) och Turinge i Söder-
manland (Lindwall 2010). Bronsålderns och den 
äldre järnålderns djurhållning präglades troligen 
av en extensiv betesdrift, utomhus året runt 
(Darmark & Vogel 2008; Lindwall 2010; se 
även Petersson 2006). I de här miljöerna saknas, 
inte oväntat, helt spår efter bronshantverk. Gjut-
ningen av bronsföremål kan istället knytas till 
den permanenta bebyggelsen på kontinuerligt 
och intensivt använda platser i landskapet. 

3.2.4. Summering 
Efter en genomgång av cirka 100 undersökta 
bronsåldersmiljöer i Mälardalsområdet har säkra 
gjutfynd konstaterats från 27 platser (se bilaga 
1). Därtill finns möjliga gjutspår från ytterligare 
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13 lokaler (figur 23 samt tabell 5; för detaljerad 
förteckning se bilaga 2). Tillverkning av brons-
föremål har därmed förekommit på relativt 
många platser i regionen. Gjutning var därmed 
inte begränsat till ett fåtal centralplatser i reg-
ionen. Spåren efter metallhantverk koncentrerar 
sig till områden med högt exploateringstryck, 
runt stor-Stockholm och Uppsala, samt längs 
väg- och järnvägssträckningar. Bronshantverk 
har sannolikt också bedrivits i bronsåldersmiljö-
erna vid de inre delarna av Mälaren och Hjälma-
ren, men fynd saknas då få platser ännu har un-
dersökts här. Gjutfynden förekommer främst i
delundersökta grav- och boplatsmiljöer. Loka-
lerna ligger huvudsakligen i områden rika på 
skärvstenshögar, stensättningar och hällristning-
ar, i dåtidens inre kustzon, kring 25- till 30-
metersnivån i dagens terräng (se figur 12). 

Bronsföremål tillverkades därmed på intensivt 
använda platser, i direkt anslutning till perma-
nent bebyggelse. Platserna med metallhantverk 
utgör större grav- och boplatskomplex; boplat-
ser, olika typer av kulthus, rituella miljöer och 
gravfält från bronsålder. Delundersökta boplats-
områden utan spår av gjutfynd präglas ofta av 
låg bevarandegrad och/eller begränsad under-
sökningsyta. Detta gör det svårt att bedöma om 
bristen på fynd speglar en faktisk frånvaro av 
bronshantverk. Rester från bronsgjutning har 
inte påträffats deponerade i rösen eller i peri-
odens stensättningsgravar. I de fall gjutspår fö-
rekommer i gravfältsmiljöer är det främst vid 
kulthus eller på aktivitetsytor bredvid eller under 
gravar, snarare än i själva gravkonstruktionerna. 
Spår efter bronsgjutning saknas också helt från 
utmarkslokaler, samt från det fåtalet ”fornborgs-
liknande” hägnade berg som daterats till yngre 
bronsålder.  

3.3. Analys & resultat: platsstudier 

3.3.1. I vilka sammanhang göts brons? 
Utifrån kartläggningen framträder bilden av 
bronsgjutning i ett betydande antal undersökta 
grav- och boplatskomplex i regionen (se bilaga 2 
och figur 23). Hantverket har därmed inte utförts 
på avskilda verkstadsplatser på avstånd från 
människors liv (jfr Weiler 1984). Snarare var 
tillverkningen knuten till den permanenta be-
byggelsen, och utfördes på intensivt och långva-
rigt använda platser. Det är dessa platser vi nu 

ska studera närmare för att undersöka var och 
hur tillverkningen av bronser gick till. 

Den rumsliga analysen som presenteras i detta 
delkapitel syftar till att identifiera gjutningens 
läge i rummet, och att utifrån detta diskutera det 
sociala sammanhanget kring tillverkning av 
olika bronsföremål. Sannolika gjutplatser rekon-
strueras genom analys av gjutavfallets fyndkon-
texter och rumsliga spridning. Bedömningen 
görs utifrån beskrivningar, tolkningar och 
dokumentation från publicerade rapporter och 
artiklar. Kompletterande uppgifter har ibland 
hämtats ur originaldokumentation i ATA. Frå-
gan om möjliga gjutplatser har ibland lyfts fram 
av de undersökande arkeologerna. Tolkningarna 
som presenteras är ofta mina vidarebearbetning-
ar av tidigare tolkningar. I fall där mina bedöm-
ningar skiljer sig från de undersökande arkeolo-
gernas slutsatser försöker jag klargöra detta i 
texten. Analysen bygger på gjutfyndens kontext 
och läge. Dessa data, tillsammans med tekniska 
uppgifter om de enskilda undersökningarna, har 
sammanställts som katalog i bilaga 2. Katalog-
hänvisningar till materialet sker löpande i plats-
studierna, och syftar då på platsens katalog-
nummer i bilaga 2 (se även tabell 5 samt figur 
23).  

Två aspekter av de rumsliga analyserna ska kort 
kommenteras; dels tolkningen av gjutavfallet, 
dels vilka skalnivåer och begrepp jag använt för 
att tolka det omgivande rumsliga och sociala 
sammanhanget. I tolkningen av tillverkningens 
läge inom lokalen är avfallets relation till den 
ursprungliga gjutplatsen central. För att bedöma 
detta diskuteras avfallsfynden utifrån kategori-
erna; produktionsdeponering (production depo-
sition), avfallsdeponering (waste deposition) och 
avsiktlig/selektiv deponering (intentional depo-
sition) (Sahlén 2011:150). Uppdelningen över-
ensstämmer även med Stefan Larssons använd-
bara definition av primära, sekundära och ter-
tiära depositioner (Larsson 2000:113). De första 
två avser gjutrester som primärdeponerats direkt 
vid produktionsplatsen, eller gjutrester som se-
kundärdeponerats genom avfallshantering. Uti-
från sådana fall är det ofta möjligt att direkt eller 
indirekt identifiera platsen för gjutningen. En 
avsiktlig, rituell deponering – en tertiär depone-
ring – innebär däremot att kopplingen till gjut-
platsen kan vara svårare att nå. Utifrån gjutavfal-
let på platsen bedöms också tillverkningens in-
riktning, och i viss mån dess omfattning. 
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Det omgivande rumsliga och sociala samman-
hanget kring tillverkningen är en diskussion som 
förs utifrån tre olika skalnivåer; (1) samman-
hanget eller platstypen, vilket handlar om att 
förstå lokalen i stort, till exempel en ensamgård 
eller ett grav- och boplatskomplex, (2) närmiljön
eller arenan inom vilken själva gjutplatsen legat, 
som här främst definieras som kulthusmiljö, 
gravfältsmiljö eller långhusmiljö, och (3) gjut-
platsens omedelbara inramning, som till exem-
pel en gårdsplan, ett visst hus eller en specifik 
aktivitetsyta. Inramningen kring metallhantver-
ket kan inte bedömas på alla platser. Genom 
olika rumsliga nivåer synliggörs tillverkningens 
relation till olika platser och till bebyggelsen i 
stort, men också hur bronsgjutning kan ha upp-
levts på en mänsklig skalnivå. 

Förutsättningarna för att tolka det omgivande 
sammanhanget kring gjutningen varierar mellan 
de 40 platserna som ringats in. Detta beror på 
skillnader i bevarandegrad, metodval och under-
sökningsytornas storlek. Ju större undersök-
ningsytor, desto bättre helhetsförståelse. Ju mer 
omfattande dateringsunderlag och noggrann 
dokumentation, desto större potential att rekon-
struera gjutplatser och förstå hantverket i sitt 
sammanhang. Jag har därför rangordnat platser-
na i tre olika grupper, utifrån deras informat-
ionspotential för avhandlingens frågeställningar
(se tabell 5).  

Två platser som utmärker sig på grund av sär-
skilt goda förutsättningar har valts ut som nyck-
elplatser; Apalle och Ryssgärdet i Uppland. 
Båda är stora bosättningskomplex som under-
sökts i stor skala, där det finns bra helhetsförstå-
else och god dokumentation av gjutfynd och 
deras kontexter. Nyckelplatserna ger också in-
blickar i gjutning vid långhus respektive kulthus 
och är på så sätt särskilt belysande för brons-
gjutningens arenor i Mälardalsområdets grav- 
och boplatskomplex.  

Resterande platser har delats upp i en tätgrupp 
och en referensgrupp. Tätgruppen utgörs av 
platser som bedömts ha störst informationspot-
ential i relation till frågeställningarna. Referens-
gruppen, slutligen, innefattar utgrävningar med 
lägre informationspotential, men som trots detta 
kan belysa och belysas av de mönster som fram-
träder genom de mer välbevarade lokalerna. De 
13 lokalerna med möjliga gjutfynd från bronsål-
der berörs endast undantagsvis i det fortsatta 
tolkningsarbetet. 

3.3.2. Nyckelplatser: långhusmiljön vid 
Apalle & kulthusmiljön vid Ryssgärdet

Introduktion 
Bosättningarna vid Apalle (nr 2) och Ryssgärdet 
(nr 19) i Uppland är två omfattande grav- och 
boplatskomplex från bronsålder. På båda plat-
serna har det påträffats spår efter tillverkning av 
bronsföremål. Lokalerna lämpar sig väl som 
nyckelplatser i den här studien av flera orsaker. 
För det första har de undersökts med moderna 
fält- och analysmetoder, är förhållandevis välda-
terade och har publicerats i moderna rapporter. 
För det andra undersöktes platserna genom 
stora, sammanhängande ytor; totalt 17 000 m2

vid Ryssgärdet respektive 23 000 m2 vid Apalle 
(se figur 24).  

Figur 24. Översiktsfoton över nyckelplatserna. 
Överst: flygfoto över Apalle-boplatsen vid undersök-
ningen 1987, från öster. Foto: Jan Norrman, RAÄ. 

Efter Ullén (red. 2003: omslagsbild). Nederst: Över-
siktsfoto över Ryssgärdet-boplatsen vid undersök-
ningen 2003, från söder. Foto: Thomas Eriksson,

RAÄ. Efter Eriksson & Östling (2005: fig.10). 

I båda fallen utgjorde exploateringsytorna ovan-
ligt dessutom lyckosamma utsnitt av lämningar-
na. Merparten av bosättningarnas centrala delar 
täcktes in, vilket är ovanligt vid exploatering för 
långsmala vägkorridorer (Göthberg 2007:12). 
Det finns därmed en god helhetsförståelse för 
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boplatsernas rumsliga struktur. För det tredje 
präglades både Apalle och Ryssgärdet av goda 
bevarandeförhållanden. Detta gäller i synnerhet 
Apalle, som med sina metertjocka kulturlager 
och välbevarade stratigrafi hittills är unik bland 
storskaligt undersökta bronsåldersboplatser i 
Skandinavien (se figur 26 & 27). 

Det fjärde och främsta skälet till att Apalle och 
Ryssgärdet valts ut som nyckelplatser är att de 
ger inblick i två olika arenor för bronsgjutning 
under perioden; nämligen närmiljön kring lång-
hus respektive kulthus. Vid Apalle fanns ovan-
ligt välbevarade boplatsområden med långhus-
bebyggelse i åkermark. Ryssgärdet präglades 
istället av sina välbevarade och högprioriterade 
kulthusområden i morän- och bergsmark.
Materialen har alltså olika betoning i förhållande 
till bebyggelsen, något som också speglas i gjut-
ningen inom de olika platserna. Denna uppdel-
ning är, som vi ska se, ett återkommande möns-
ter i hur gjutningen organiserats rumsligt inom 
den mellersta och yngre bronsålderns bosätt-
ningar. 

Apalle 

Bronsåldersbosättningen 
Vid Apalle påträffades en unikt välbevarad 
bronsåldersboplats i samband med utbyggnaden 
av E18 under 1980- och 90-talen (Ullen red. 
2003). I åkermarken invid Apalle gård framkom 
en vidsträckt boplats med huvudsaklig datering 
till bronsålder. Sammanlagt undersöktes ett 80-
tal huslämingar. 18 000 m2 av det mest hus- och 
anläggningstäta området, bedömdes som boplat-
sens centrala yta (Ullen 2003 red.:15). Kultur-
lagren på detta område var, i vissa partier, över 
en meter tjocka (se figur 27). De goda beva-
ringsförhållandena beror troligtvis på att åkern 
inte hade djupplöjts, på grund av flacka partier 
med fast berg som gick i dagen på sina ställen. I 
kombination med goda bevaringsförhållanden 
för organiska material, och omfattande hand-
grävning innebär detta att boplatsen var except-
ionellt fyndrik. 

Boplatsen låg på Håbolandet i Uppland, cirka 2 
mil öster om Enköping. Den låg i ett för region-
en klassiskt terrängläge; i svagt sydsluttande 
åkermark inramad av högre berg- och morän-
marker i norr och öster. Bosättningen vette ut 
mot en dalgång med flack lermark. Inom boplat-
sen fanns flera hällristningsytor med skålgropar, 
dels på fast berg och dels på ett stort block med 
över 50 ristningar (Ullén 1997). Enstaka skepps-

ristningar finns också i bosättningens närhet, 
men låg längre bort, främst ut mot viken i norr 
(Ullén 1997). Läget vid en grund vik mitt på 
Håbolandet, som då utgjorde en ö i innerskär-
gården, innebar ett skyddat men kommunikativt 
läge. Apalle ligger inom den koncentration av 
skärvstenshögar som sträcker sig längs den norra 
Mälarkusten mellan Västerås, Enköping och 
Uppsala (FMIS; se figur 12). 

Vid undersökningen kunde boplatsen avgränsas 
ner mot dalgången mot söder. Sökschakten vi-
sade däremot att lämningen fortsätter i nordlig 
riktning, med anläggningar och kulturlager upp i 
berg- och moränmarken. Här uppskattas att cirka 
6000 m2 av den mest intensivt använda boplatsy-
tan förblev outgrävd (Ullén 2003b:16). Prov-
grävningar påvisade även en skärvstenshög, 
skärvstensflak, härdar, enstaka stolphål och en 
skadad grav från bronsålder. Gravgömman inne-
höll, förutom människoben, även en halsring av 
brons (Eriksson 2003a:136). Denna del av plat-
sen var dock störd av järnåldersgravar, husgrun-
der från Apalle bytomt och torpet Oskarsberg. I
impedimentsmarken i norr finns en stensättning i 
krönläge (RAÄ 8) registrerad, som troligen är 
samtida med bosättningen. Även på den kraftiga 
bergshöjden rakt öster om boplatsen ligger sten-
sättningar och ett röse i krönläge (RAÄ 191:1-3, 
266:1). Detta indikerar att Apalle-boplatsen 
utgjort en del i ett större, sammanhängande 
grav- och boplatskomplex. Utifrån dagens kun-
skapsläge gör jag bedömningen att Apalles an-
slutande gravar och aktivitetsytor i morän- och 
bergsmarker indikerar en kombinerad boplats 
och grav- och kulthusmiljö, i likhet med bebyg-
gelsekomplexen vid Nibble (nr 16), Vrå (nr 29),
Ryssgärdet (nr 19) och Skeke (nr 20). 

Boplatsen innehöll lämningar efter närmare 80 
förhistoriska hus och husliknande konstruktion-
er. Det förekom såväl två- och treskeppiga lång-
hus som runda, ovala och kvadratiska byggnader 
(Ullén 2003a). I flera fall var golvlager och 
andra inre konstruktionsdetaljer bevarade (Ullén 
1994; något som annars är mycket sällsynt i 
skandinaviska bronsåldershus. Från senneoliti-
kum fanns spår av en liten byggnad och några 
enstaka lösfynd (Ullén 2003a:60). Detta motsva-
rar etableringsfasen på platsen. Huvuddelen av 
kulturlagren och byggnadslämningarna härrör 
från bronsålder. 14C-dateringar från boplatsens 
kulturlager omfattar tiden 1700-350 f.Kr. Uti-
från daterbara lager, anläggningar och stratigrafi 
har fem boplatsfaser från bronsålder om 100-300 
år vardera identifierats (se figur 32-36). Fas 1 
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har grovt daterats till period II-III, och innefattar 
ett par långhus. Från fas 2, som ungefärligen 
motsvarar period III-IV, fanns ett tiotal identifie-
rade hus. Fas 3, 4 och 5, som alla har 12 huskon-
struktioner vardera, har daterats till period IV, 
IV-V respektive V-VI. Boplatsen har därför 
tolkats som flerkärnig, det vill säga bestående av 
flera samtida hushåll, under samtliga faser (Ul-
lén 2003a:73). 

På boplatsen fanns även kokgropar, härdar, 
gropsystem, brunnar, inhägnader, skärvstenshö-
gar och skärvstensflak. I söder låg en cirka 1000 
m2 stor, närmast anläggningsfri yta, med rika 
kulturlager och fynd. Ytan begränsades av ett 
stort gropsystem i söder och i övriga riktningar 
av bebyggelse. Aktivitetsytan har hållits obe-
byggd bosättningen igenom, och tolkades som 
en yta för djurhållning eller som en samlings-
plats (Ullén 1995b:9). De inhägnade odlingsy-
torna mellan husen daterades till äldre bronsål-
der. Några åkrar från efterföljande faser kunde 
däremot inte identifierats, vilket tyder på att 
odlingen då omlokaliserats till områden utanför 
boplatsen. En annan förändring i boplatsens 
rumsliga organisation över tid är hanteringen av 
avfallet; två centralt belägna skärvstenshögar 
under äldre bronsålder ersattes vid yngre brons-
ålder av mindre skärvstensflak vid de enskilda 

långhusen (Ullén 1995a). Platsen präglas dock 
av en relativt statisk rumslig organisation i be-
byggelsen (Ullén 2003a:73). Från förromersk 
järnålder fanns endast en ensamgård vid Apalle,
och bosättningen tycks i detta skede ha splittrats 
och omlokaliserats. 

Det stora antalet samtida hus, de mäktiga kultur-
lagren och stora mängden avfall har väckt frågan 
om Apalle-boplatsen varit en boplats med cen-
tral- eller ledarfunktion i bygden (ex Lindström 
2011; Artursson, Björck & Larsson 2017). 
Boplatsen är en av regionens största, och bör ha 
fyllt funktioner bortom de enskilda hushållen, 
men i vilken form är svårt att bedöma då det 
hittills saknas kriterier för sådana centralplats-
funktioner. Kanske frågan hade kunnat beslysas 
mer om även gravmiljöerna och de förmodade 
rituella komplexen i Apalle-bosättningens norra 
och östra delar varit undersökta. Det är dock 
svårt att bedöma hur typisk eller atypisk Apalle 
var i relation till andra boplatser, på grund av 
den unika bevarandegraden. Apalle föreslogs i
rapporten ha varit en av flera stora boplatser runt 
Mälarviken (Ullén 2003a:75). Den har senare 
benämnts som ledargård eller mindre by i en 
förmodad bebyggelsehierarki (Lindström 2011; 
Artursson, Björck & Larsson 2017:44f). Klart är 
att platsen hör till en av de större i regionen.  

Figur 25. Plan över samtliga byggnader, skärvstenshögar, brunnar och gropsystem inom Apalle-boplatsen. Med 
undantag av det senneolitiska fyrstolpshuset K43 och hus K11 och K19 från äldre järnålder, bedöms de övriga 

byggnaderna vara från bronsålder. Efter Ullén (2003a: fig. 29). 
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Figur 26. Plan över de undersökta delarna av Apalle-boplatsens kulturlager, och lagrets tjocklek i centimeter. Efter 
Ullén (2003a: fig. 6). 

Figur 27. Arbetsbild från undersökningen av Apalle-boplatsen 1986, från nordväst. Foto: Cathrine Einarsson, 
RAÄ/ATA. 

Bronsgjutning 
Gjutfynden på Apalle-boplatsen är ett av de 
hittills mest omfattande från bronsålder i Sverige 
(se bilaga 2: nr 2). Gjutavfallet ger en sällsynt 

god inblick i hantverket jämfört med genomsnit-
tet för överplöjda boplatsmiljöer. 

Sammantaget insamlades närmare 3 kilo kera-
miskt hantverksavfall, fördelat på cirka 140 de-
gelfragment och cirka 360 gjutformsfragment 
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(se figur 28 samt bilaga 2). Ytterligare degel- 
och gjutformsbitar observerades i fält, men var 
för pulveriserade för att kunna tas tillvara (Er-
iksson 2003a:129, 133). Gjutfynden hade, i lik-
het med huvuddelen av fyndmaterialet från 
boplatsen, karaktären av fragmenterat avfall som 
ackumulerats eller trampats ner i boplatsens 
markyta. Enstaka fragment av deglar och gjut-
formar framkom även i stolphål, gropsystem, 
härdar, golvlager och skärvstensansamlingar (se 
bilaga 2 samt tabell 2). Som vi ska se finns dock 
inga tecken på att dessa valts ut och nedlagts 
som avsiktliga deponeringar. Gjutresterna utgörs 
alltså helt av sekundära avfallsdeponeringar i 
kulturlager, samt några eventuella produktions-
deponeringar direkt vid potentiella gjuthärdar. 

Gjutavfallet framkom i lager från Apalle-
boplatsens samtliga boplatsfaser; från period 
II/III fram till period VI. Det rikliga materialet, 
platsens tidsdjup och den överväldigande mäng-
den icke-digitaliserad, kontextuell information 
medför såväl möjligheter som utmaningar för 
rumslig analys av gjutningen i Apalle. Inom 
ramarna för den här studien har det inte varit 
möjligt att åstadkomma en detaljerad, fullödig 
tolkning av bronsgjutningens rumsliga organi-
sation under hela boplatsens användningstid. 

Detta beror på att materialpresentationen i rap-
porten är relativt översiktligt hållen. Det finns i 
dagsläget inga sammanhållna tolkningar av kon-
texter kring enskilda byggnader. För att bedöma 
hur kulturlagerfynden förhöll sig till de olika 
strukturerna på platsen skulle man behöva gå in i 
hundratals enskilda kontextblanketter, vilket inte 
ansetts rimligt i detta arbete. Fokus här är därför 
en övergripande analys av gjutningens rumsliga 
organisation under boplatsens olika faser, med 
nedslag i enstaka fynd där en närmare kontext 
kan utläsas. 

Frågan om gjutplatser och gjuthärdar i Apalle är 
svårbedömd eftersom merparten av gjutavfallet 
är kulturlagerfynd som inte kan knytas till sär-
skilda härdar (se bilaga 2). I utgrävningsrappor-
ten lämnades frågan om bronsgjutningens läge 
inom bosättningen relativt öppen. En koncentrat-
ion av gjutavfall på boplatsens centrala del, 
kring den ovala byggnaden K33, föreslogs som 
ett möjligt hantverksområde (Ullén 2003a:46, 
2003b:65, 2003c:76). Jag menar att det är möj-
ligt att uttolka fler potentiella gjutplatser inom 
Apalle-boplatsen. K33 var, som vi ska se, endast 
en av flera byggnader och områden där brons-
gjutning utförts. 

Figur 28. Översiksplan över samtliga gjutfynd på bronsåldersboplatsen i Apalle. Gråmarkerade hus är odaterade, 
men tillhör sannolikt bronsålder. Punkterna indikerar meterrutor med fynd av degel- och/eller gjutformsfragment. 

Omarbetad efter Ullén (2003a: fig. 39). 
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Bronsgjutning: hur & vad? 
Gjutformarna från Apalle visar att en varierad 
och delvis mycket avancerad och exklusiv före-
målstillverkning bedrivits på platsen. Gjutning 
av bronser tycks ha skett återkommande från 
period II/III till period V/VI. Ett upprepat hant-
verk indikeras också av omskiktade deglar samt 
gjutformsrester från ett stort antal föremål, med 
vid spridning i tid och rum. Enligt Thomas Er-
iksson, som sammanställt alla gjutfynd från 
platsen, finns formar för gjutning både i förlorat 
vax och i två- eller flerdelade formar (Eriksson 
2003a:132f). Samtliga gjutformar är av kera-
miskt material vilket dock, som Eriksson påpe-
kat, inte utesluter en parallell användning av 
stengjutformar. Cirka 30 % av gjutformsfrag-
menten har bevarad finslamma, och från ett fler-
tal av dessa kunde de tillverkade föremålstyper-
na identifieras (se tabell 1). Följande beskriv-
ning av gjutna föremål bygger på resultaten från 
Erikssons specialstudie av gjutfynden som pub-
licerades i slutrapporten (Eriksson 2003a).  

Det äldsta föremålet i gjutformsmaterialet är en 
tutulus från period II-III (F11438 och 11725). 
Tre tydliga gjutformskärnor till holkyxor har 
också påträffats (F11215-11217; se figur 29). 
Dessa kan sannolikt dateras till period IV eller 
senare, eftersom de saknar spår efter inre, verti-
kala skaftstödslister som kännetecknar yxor från 
tidigare perioder (Eriksson 2003a:139f; detta 
stämmer också med fyndstratigrafin för gjutkär-
norna i lagertyp 2 och 4, det vill säga bosätt-
ningsfaser under period III-IV respektive period 
IV-V, se bilaga 2). Tydligast identifierbara, och 
numerärt överlägsna, är gjutformar för halsring-
ar och ringar (Eriksson 2003a; se figur 29 samt 
tabell 1). Intressant att notera är att ett gjut-
formsfragment för en halsring hade passning 
med den halsring av brons (F4000, datering 
period IV-VI), som påträffades i en skadad grav 
i impedimentsmarken norr om boplatsområdet 
(Eriksson 2003a:136). Det bör dock påpekas att 
släta halsringar är en föremålstyp där passning 
lättare uppstår än för föremål med mer unika 
eller komplexa former. 

Ett 20-tal av gjutformsfynden har intryck för 
tenar. Med tenar avses smala barrer med rundat 
eller fyrkantigt tvärsnitt, som kan ha utgjort 
delar av nålar, sylar eller tenformiga detaljer på 
större föremål. De kan också vara formar för 
halsringar. Inom den här gruppen finns endast 
två fynd som gått att typbestämma närmare; en 

möjlig halsring med dekor i form av snedställda 
eller spiralformade vulster (F11721) och en 
eventuell dräktnål från yngre bronsålder 
(F11728). Som Eriksson poängterat rymmer 
gjutformarna med ten-intryck sannolikt också 
gjutkanaler. Ett fragment med tre eller fyra ten-
formiga intryck har tolkats som flera gjutkana-
ler, något som i sig indikerar en form för ett 
större föremål (Eriksson 2003a:135). Storleken 
på de tillverkade föremålen indikeras också av 
ingöten, som vid Apalle förekom i två olika 
storlekar, vilket visar tillverkning av både 
mindre respektive större föremål i flerdelade 
formar (Eriksson 2003a:141). 

Figur 29. Urval av tolkningsbara gjutformsfragment 
från Apalle-boplatsen med rekonstruktionsförslag. 
Teckningar: Eva Crafoord. Efter Eriksson (2003a: 
fig- 79, 83 & 82). Överst: gjutkärnor till holkyxor, 
med rekonstruktionsförslag till höger. Nederst till 

vänster: fragment av gjutformar för halsringar. Ne-
derst till höger: ingöt till holkyxa samt gjutkärna till 

bältekupa. 

Föremålstyperna som gjutits vid Apalle har ett 
betydande inslag av större dräktattribut. En bit 
med en timglasformad detalj och dekorränder 
har tolkats som antingen en del till övergången 
mellan kupan och spetsen på en bältekupa eller 
en del av ett glasögonspänne. Ett fynd (F11437 
och F11439) med dekor i form av förhöjda kon-
centriska cirklar har stora likheter med dekoren 
på glasögonspännen och bältekupor från period 
V, men skulle möjligen också kunna härröra från 
en dekorerad holkyxa (Eriksson 2003a:138). Ett 
annat fragment med välvning och en tunn ränna 
har föreslagits vara del av en bältekupa eller ett 
glasögonspänne med ränna kring välvningen 
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(F11210). En sådan tolkning är också möjlig för 
formen för ett konvext föremål med en diameter 
om minst 54 mm (F11205). Det framkom också 
ett fragment av vad som möjligen är en del till 
en kärna för ett hängkärl (Eriksson 2003a:139, 
F11432). Vidare finns en gjutkärna för en bälte-
kupa med uppskattad datering till period V (Er-
iksson 2003a:140, F11226; se figur 29). Kärnan 
är från halspartiet och har spår av en tenformad 
upphängningsanordning inuti kupan.  

Flera fragment kunde bara identifieras grovt, 
men inte typbestämmas närmare. Detta gäller till 
exempel ett flertal formfragment till konvexa 
föremål eller föremål med bukiga eller platta 
ytor (se tabell 1). Sammantaget ger gjutformarna 
bilden av ett avancerat bronshantverk som bland 
annat inkluderat några av periodens största och 
mest exklusiva dräktattribut. 

Den sista föremålskategorin representerad i Ap-
alle-materialet är två osäkra fragment för svärds- 
eller dolkklingor. Det första fragmentet 
(F11249) har spår av vulst eller förstärkt kant, 
ett element som förekommer på många av peri-
odens holkyxor, men som också skulle kunna 
härröra från ”spetsen av en klinga eller spjut där 

mittåsens längsgående räfflor avslutas” (Eriks-
son 2003a:138). Det andra fallet (F11293) rör ett 
fragment där endast det finslammade skiktet är 
bevarat och har avtryck av tre trappstegsformade 
avsatser, vilket skulle kunna komma från ”en 
klinga eller spets av något slag” (Eriksson 
2003a:138). I ett tredje fall (F11748) har 
svärd/dolk försiktigt föreslagits som ett av flera 
tänkbara tolkningsalternativ för ett fragment 
med intryck av ornament i form av två mindre 
kupor/bucklor, som i så fall skulle kunna vara 
nitimitationer på ett fäste. Denna dekor före-
kommer dock även på flera andra praktföremål 
och på pincetter, framför allt under yngre brons-
ålder (Eriksson 2003a:137f). I samtliga fall rör 
det sig om osäkra indikationer, vilket gör att det 
inte helt kan klarläggas om svärd- eller dolk-
klingor gjutits på boplatsen.  

Gjutformsfynden visar alltså att produktionen 
varit omfattande, varierad och att gjutning skett 
återkommande från period III och framåt. Föru-
tom gjutkärnor för holkyxor finns belägg för 
framställning av en stor mängd ringar och hals-
ringar. Större dräktattribut är i övrigt den 
mängdmässigt mest framträdande föremålskate-
gorin i gjutformsmaterialet från bosättningen.

Gjutform med intryck för: Vikt, g Vikt i % Ant. fragm. Ant. fragm. i % Medelvikt per 
fragment, g

Tenar 87 10,0 27 12,7 3,9
Ringar 117 13,4 13 6,1 8,8
Halsringar 377 43,1 66 31,1 5,5
Konvexa föremål (större 
föremål eller konvexa delar 
på föremål)

110 12,6 18 8,5 6,1

Flat sida på föremål 102 11,7 67 31,6 1,5
Hörn på föremål 16 1,8 7 3,3 2,3
Föremål med vulst eller för-
stärkt kant

9 1,0 4 1,9 2,2

Holkyxkärnor 30 3,4 3 1,4 10,0
Kärnor till kupade föremål 9 1,0 2 0,9 4,5
Oidentifierbara intryck 17 1,9 5 2,4 3,4
Totalt 874 99,9 212 99,9% 4,1

Tabell 1. Gjutformsfragment med bevarade intryck, samt gjutkärnor från Apalle-boplatsen. Efter Eriksson (2003a: 
tabell 11). 

De typbestämda gjutformarna indikerar att 
bronshantverket åtminstone spänner från period 
II-III (tutulus) fram till period V. Huvuddelen av 
formarna som kunnat identifieras, såsom holk-
yxorna, bältekupan och de eventuella glasögon-
spännen kan dateras till period IV och V. Beto-
ningen av yngre bronsålder förstärks av de 
många halsringsformarna; en föremålstyp som 
är överlägset vanligast under den yngre delen av 
perioden (Baudou 1960; Eriksson 2003a:142.). 
Bland de tillverkade föremålen finns tutulus, 

holkyxor, halsringar, bältekupor, eventuell 
dräktnål och flera möjliga glasögonspännen och
andra stora, kupiga föremål. Fragmenten med 
intryck för klingor i form av dolk/svärd är mer 
osäkra. 

Föremålstyperna som gjutits tyder på en hög 
nivå av hantverksskicklighet som inkluderat 
förlorat-vax-gjutning av komplexa, tunnväggiga 
föremål som bältekupor, eventuellt dolk/svärd 
samt möjligen hängkärl. Variationsrikedomen 
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och de komplexa och exklusiva föremålstyperna 
har av Eriksson lyfts fram som indikation på att 
det på Apalle-boplatsen funnits personer med 
”en större och kanske även mer specialiserad 
erfarenhet av bronsgjuteri” (Eriksson 
2003a:143). Gjutavfallet visar helt klart att 
bronshantverket på Apalle var omfattande, 
avancerat och skett relativt kontinuerligt. Vi ska 
nu vända oss till frågan om hur gjutningen orga-
niserades i rummet. 

Bronsgjutning: var? 

Tidigare tolkningar 
Frågan om var bronshantverk utförts inom 
boplatsen lämnades relativt öppen i rapporten 
(Ullén red. 2003), eftersom gjutningen inte en-
tydigt kunde knytas till någon specifik härd- 
eller ugnsanläggning. Bronsfynd, inklusive 
eventuella gjutdroppar, som skulle kunnat bidra 
med ytterligare ledtrådar kring var gjutning 
skett, har tyvärr inte publicerats. Frågeställning-
arna i rapporten fokuserades istället på hantver-
kets omfattning och specialiseringsgrad, snarare 
än rumslig organisation (Eriksson 2003a). Möj-
liga gjuthärdar eller degelugnar diskuterades, 
men utan att någon anläggning kunde pekas ut. 
Orsaken till frånvaron av identifierbara gjuthär-
dar är, som Eriksson påpekat, att bronssmält-
ningen skett i vanliga härdar. Gjuthärdar har 
därmed varit svåra att skilja från vanliga eldstä-
der och härdgropar på boplatsen: 

Avsaknad av degelugnar kan förklaras på olika 
sätt, så kan exempelvis degelugnarna ligga ut-
anför undersökningsområdet. Gjuteriavfallet 
har i så fall deponerats ett stycke från ugnarna. 
En annan möjlighet är att man inte har använt 
sig av särskilda ugnskonstruktioner utan helt 
enkelt har utnyttjat sedvanliga härdar eller 
härdgropar. Det primära skulle i så fall inte ha 
varit härdens utseende utan istället blästerlufts-
tillförseln. Deglarnas mycket begränsade sint-
ringsyta visar att hettan i härden har varit starkt 
fokuserad till översidan av degeln. Detta anty-
der att man har använt sig av just öppna härdar 
och inte av hela ugnskonstruktioner. (Eriksson 
2003a:145) 

Detta antagande stämmer, som jag visat i tidi-
gare kapitel, väl med den teknik som användes 
vid bronsgjutning i Skandinavien (se kapitel 2.2 
& 2.4; Jantzen 2008). Även hantverksavfallets 
rumsliga spridning inom boplatsområdet disku-
terades som en ingång till gjutplatser. Gjutfyn-
den påträffades utspridda inom boplatsen, men 
en koncentration av gjutforms- och degelfrag-
ment framträdde inom en yta centralt på 

boplatsområdet (Eriksson 2003a:142). Utifrån 
denna koncentration föreslogs detta som pre-
sumtivt hantverksområde (Ullén 2003a:46, 
2003b:65, 2003c:76; Eriksson 2003a:142): 

Gjutfynden fanns över hela utgrävningsområ-
det, men en koncentration kunde urskiljas i 
norra utgrävningsschaktet i anslutning till den 
ovala stolphägnaden K33 (fig 44). Konstrukt-
ionen kan möjligen tolkas som ett hantverks-
område. (Ullén 2003b:76) 

Den koncentration som omnämns i ovanstående 
citat syftar på ett cirka 170 m2 stort område inom 
den centrala boplatsytan, som sammanfaller 
rumsligt med den ovala hägnaden eller byggna-
den K33. På ytan hittades två tredjedelar av hela 
gjutmaterialet, sett till vikt. Tolkningen av K33 
som möjligt hantverksområde uppmärksamma-
des och vidareutvecklades senare i ett arbete av 
Goldhahn (2007), där han framhållit K33 som en 
möjlig rituell inhägnad. Han har, i linje med sin 
tolkning av yngre bronsålderns kulthus, föresla-
git att denna använts ”för att skydda bronssme-
den och den esoteriska verksamhet som försig-
gick på platsen från insyn.” (Goldhahn 
2007:212). Utifrån bland annat detta fynd driver 
Goldhahn tesen att gjutning varit en esoterisk 
syssla som oftast utförts undanskymt eller i ut-
kanten av boplatserna, rumsligt avskilt från var-
dagligt liv (Goldhahn 2007:211ff, 223f).  

Jag menar att det framför allt finns tre problem 
med den föreslagna tolkningen av K33 som 
hantverksområde, liksom följaktligen med 
Goldhahns karaktärisering av bronshantverket i 
Apalle som koncentrerat och avskilt till denna 
inhägnad. Det första problemet rör tidsaspekten, 
vilket framträder då materialet skiktas kronolo-
giskt (se figur 32-36). K33 har via stratigrafi och 
14C-analys av matskorpa på kontextbunden ke-
ramik daterats till bronsålderns period IV, mot-
svarande bosättningsfas 3 (c. 1100-900 f.Kr.). 
K33 föregicks av långhuset K31 från fas 2 och 
överlagrades av det treskeppiga långhuset K30 
från fas 3-4 och bör utifrån stratigrafin därmed 
ha existerat under en äldre del av fas 3, för att 
därefter direkt avlösas av långhuset K30 (Ullén 
2003b:65). Detta betyder att byggnaden K33 
funnits på ytan århundradena kring år 1000 f.Kr. 
Gjutavfallet i denna del av området uppvisar 
visserligen en tydlig koncentration till K33, men 
påträffades spridda i lagertyperna från bosätt-
ningens samtliga kronologiska faser. K33 har 
därmed sannolikt hyst gjutning under period IV. 
Även om man tar hänsyn till eventuell omlag-
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ring och störningar i stratigrafin bör man dock 
kunna sluta sig till att K33 varken fungerat som 
den enda, eller kontinuerligt använda gjutplatsen 
under boplatsens användningstid. 

Den andra faktorn som talar emot att K33 funge-
rat som den huvudsakliga gjutplatsen på Apalle-
boplatsen är att ytan med gjutfyndskoncentrat-
ionen också är ytan med den mest komplexa 
stratigrafin och flest överlagrande byggnader 
inom hela boplatsen (Ullén 2003b:63f; se figur 
30). Området motsvarar den mest centrala och 
tätbebyggda delen av boplatsområdet genom 
hela platsens användningstid. Kulturlagren här 
är boplatsens mäktigaste, och även andra fynd-
grupper såsom djurben, benföremål och keramik 
uppvisar en förtätning i området (Ullén 2003a: 
figur 6, 2003c: fig. 45, 48 & 52). En förklaring 
till varför en så stor andel av gjutavfallet påträf-
fats just här kan vara att ytan utgjort ett nav 
inom boplatsområdet. Denna centrala punkt har 
präglats av intensiv aktivitet som avsatt stora 
mängder avfall. Återigen kan vi konstatera att en 
stor del av gjutningen inom boplatsen sannolikt 
har skett här, men att det inte varit kontextuellt 
eller tidsmässigt kopplat endast till K33. 

Figur 30. Plan över anläggningar som ingick i bygg-
naderna K29, K30, K31 och K33. Inom, mellan och 
runt husen fanns dessutom ytterligare anläggningar 
som inte visas på planen. Utsnittet motsvarar en yta 
om cirka 20x30 meter. Efter Ullén (2003b: fig. 30). 

Det tredje och sista problemet rör definitionen 
av fynden i detta område som en tydlig koncent-
ration. Degelfragmenten är tydligt överrepresen-
terade, vilket är intressant. Eftersom dessa i re-
gel är tyngre än gjutformsfragment ger detta ett 
starkt utslag på hela gjutmaterialet, sett till vikt. 
Tittar vi däremot enbart på spridningen av gjut-
formarna framträder en delvis annan bild; endast 
¼ av gjutformarna i vikt räknat fanns inom den 
aktuella koncentrationen, medan resterande ¾ 
fanns spridda inom ett 7400 m2 stort område 
(Eriksson 2003a:129). Återigen är koncentrat-

ionen av deglar en tydlig indikation på att en 
stor del av gjutningen skett inom den centrala 
delen av boplatsytan, kring K33 och andra 
byggnader i tidigare och efterföljande faser –
samtidigt talar gjutavfallets spridning för att 
bronshantverk också förekommit inom flera 
andra områden av bosättningen. 

Sammanfattningsvis bör gjutfynden kring den 
runda byggnaden eller inhägnaden K33 inte 
tolkas som boplatsens speciella eller primära 
hantverksområde. Dels på grund av byggnadens 
relativt korta användningstid, ytans komplexa 
stratigrafi och centrala läge under hela bosätt-
ningsperioden. Men även eftersom hantverks-
spår även förekommer inom andra delar av bo-
sättningen. Bronsgjutning verkar uppenbarligen 
ha skett i K33, men endast under delar av brons-
ålderns period IV. Istället för en speciell och 
avskärmad arena för metallhantverk kommer jag 
nedan argumentera för att gjutningen skett inom 
flera delar av bosättningen, och även varit kopp-
lad till vissa av platsens långhus. Hantverket 
tycks ha utförts i både avskilda och mer centrala 
lägen, och kan i vissa fall till och med ha utgjort
uppvisningar på boplatsens mest framträdande 
platser. 

Ingångar till rumslig analys 
98 % av gjutavfallet från Apalle påträffades i 
boplatsens kulturlager (se bilaga 2 samt figur 
28). Att så många kulturlagerfynd tillvaratogs 
beror på en kombination av god bevarandegrad 
och omfattande handgrävning. Detta är intres-
sant i förhållande till de många bronsåldersbo-
sättningar vars kulturlager sönderplöjts, och det 
faktum att betydligt mindre ytor av kulturlager 
vanligtvis handgrävs vid boplatsundersökningar. 
Om hanteringen av gjutavfall i Apalle är repre-
sentativ för bronsålderns boplatser skulle det 
förmodligen betyda att gjutfynd ofta försvinner 
genom bortplöjda eller arkeologiskt bortpriorite-
rade kulturlager. 

Boplatsens stratigrafi motsvarar i grova drag 
daterade bebyggelsefaser och gjutfyndens stra-
tigrafiska spridning ger därmed en indikation om 
hur hantverksavfallet avsatts över tid, vilket 
illustreras genom spridningskartorna i figur 32-
36 (se även figur 31). Detta får dock ses som 
allmänna fingervisningar, då lagertyperna inte 
helt och hållet kan översättas till klart avgrän-
sade faser, och då fynden till viss del kan vara 
resultatet av omlagringar. 
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Figur 31. Antal degel- respektive gjutformsfragment i Apalle-boplatsens olika lagertyper. Lagertyperna motsvarar 
grovt olika kronologiska faser i bronsålderbosättningen. 

Figur 32. Gjutfyndens spridning i bosättningsfas 1 (lagertyp 5 och 6), vilket ungefär motsvarar äldre bronsålder 
period II-III. Fynden utgjordes av ett fåtal gjutformsfragment på boplatsens centrala del. De gråmarkerade husen 
är daterade till den aktuella fasen. Den lilla skrafferade cirkeln indikerar en samtida skärvstenshög, medan de två 

större skaffrerade områdena motsvarar samtida odlingsytor. Bakgrundsillustration från Ullén (2003a: fig. 34). 

146

117

89

6 2

45

60

23

1 1
0

25

50

75

100

125

150

175

200

Lagertyp 1 Lagertyp 2 Lagertyp 3 Lagertyp 4 Lagertyp 5

Gjutavfall i kulturlager på Apalle-boplatsen

Gjutformsfragment Degelfragment



III. Bronsgjutning i Mälardalsområdet 

75

Figur 33. Gjutfyndens spridning i bosättningsfas 2 (lagertyp 4), vilket motsvarar övergången mellan äldre och 
yngre bronsålder period III-IV. Fynden utgjordes av gjutformsfragment på boplatsens centrala del. De gråmarke-
rade husen har daterats till den aktuella fasen, och den skrafferade cirkeln indikerar en samtida skärvstenshög. 

Bakgrundsillustration från Ullén (2003a: fig. 35). 

Figur 34. Gjutfyndens spridning i bosättningsfas 3 (lagertyp 3), vilket motsvarar yngre bronsålder period IV. De 
gråmarkerade husen har daterats till den aktuella fasen, och de två skrafferade cirklarna motsvarar samtida skärv-

stenshögar. K33 är den ovala byggnad från fas 3 som skymtar under koncentrationen av gjutfynd på det centrala 
boplatsområdet. Bakgrundsillustration efter Ullén (2003a: fig. 36). 
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Figur 35. Gjutfyndens spridning i bosättningsfas 4 (lagertyp 2), vilket motsvarar yngre bronsålder period IV-V. De 
gråmarkerade husen har daterats till den aktuella fasen, och den skrafferade cirkeln motsvarar en samtida 

skärvstenshög. Bakgrundsillustration efter Ullén (2003a: fig. 37). 

Figur 36. Gjutfyndens spridning i bosättningsfas 5 (lagertyp 1), vilket motsvarar yngre bronsålder period V-VI. De 
gråmarkerade husen har daterats till den aktuella fasen. På planen indikeras också hus med fynd av gjutformsfrag-
ment i härdar (K2 och K26) samt ett hus med fynd av ett degelfragment i golvlagret (K29). Bakgrundsillustration 

efter Ullén (2003a: fig. 38). 
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Utifrån fyndmängden i de olika kulturlagren, 
som illustreras i figur 31, kan vi också se att 
mängden tillvarataget gjutavfall är betydligt 
större från boplatsens yngre än från dess äldre 
faser. Huruvida detta speglar en reell skillnad i 
hantverkets omfattning över tid är svårbedömt 
eftersom äldre lager i högre grad än yngre ska-
dats av efterföljande faser. Materialet från yngre 
bronsålder är mer komplext och varierat, och 
innehåller de flesta typbara gjutformsfragmen-
ten. Det är även till de yngre faserna som de 
flesta anläggningsknutna fynden kan föras (se 
tabell 2). Anläggningsfynden utgör endast 1 % 
av det totala antalet gjutfynd. Som vi ska åter-
komma till nedan kan dessa fynd ändå ge viktiga 
ledtrådar om möjliga inramningar för hantverket 
inom bosättningen. 

Anläggningstyp Gjutfynd (antal)
Stolphål 4
Grop/gropsystem 2
Härd 2
Kokgrop 1
Skärvstenspackning 1

Tabell 2. Gjutformsfragment påträffade i anlägg-
ningar på Apalle-boplatsen. 

Som framgår av tabell 2 framkom enstaka gjut-
formsrester i olika anläggningsfyllningar. Inget 
av dessa fynd utmärker sig som särskilt utvalda, 
utan består i likhet med övrigt avfall av små, 
nötta bitar. De tycks inte heller ha blivit ned-
lagda på något särskilt sätt i anläggningarna. Det 
saknas därför tecken på medvetna, selektiva 
deponeringar av gjutavfall på Apalle-boplatsen, 
till exempel i form av husoffer eller andra ritu-
ella nedläggningar. Gjutavfallet verkar inte hel-
ler ha ett särskilt samband till skärvstensflak 
eller skärvstenshögar, utan båda har snarare setts 
som allmänt avfall och därför hamnat i boplat-
sens kulturlager (Eriksson 2003a:145). 

Gjutavfallet har ackumulerats i kulturlagren i 
och runt husen på samma sätt som övriga avfall-
skategorier, såsom keramik, ben och bränd lera. 
Intressant nog uppvisar spridningen av brons-
fynd en liknande utbredning på platsen (Ullén 
2003c: fig. 54). Det är därför rimligt att se gjut-
fynden i Apalle som resultatet av undanstädat 
avfall som sekundärdeponerats i anslutning till 
gjutplatserna, och därmed använda det som ut-
gångspunkt för att diskutera tendenser i hantver-
kets rumsliga organisation. 

Analys av bronsgjutningen på Apalle-boplatsen 
Från yngre bronsålder finns gjutavfall från flera 
delar av boplatsområdet. Detta talar för att gjut-
ningar skett på flera olika platser, snarare än på 
en särskild hantverksyta eller i en verkstad på 
boplatsen. En särskild verkstadsplats borde ha 
resulterat i en mer begränsad rumslig spridning 
av avfallet, med en kontinuerlig ackumulering 
över tid. Spridningsmönstret och variationsrike-
domen över tid talar dock emot ett sådant scena-
rio. Istället kännetecknas gjutspåren av en varie-
rad spridning i rummet, särskilt i boplatsens 
yngre faser, spritt i i kulturlagren mellan husen, 
och med en betoning kring boplatsens mitt. 
Detta talar för att man gjutit brons inne bland 
bebyggelsen – inuti husen eller på omkringlig-
gande aktivitetsytor och ”gårdsplaner”. 

Lämningar efter bronsgjuteri på boplatsens cen-
trala yta sammanfaller med ett intensivt använt 
område. Intressant nog domineras denna yta av 
en flack bergsrygg som går i dagen mitt i be-
byggelsen (se figur 27). Den centrala boplatsy-
tan tycks, utifrån avfallsspridningen och bebyg-
gelsespåren, fungerat som en intensiv aktivitets-
yta under hela boplatsens användningstid (se 
ovan, ”Tidigare tolkningar”). Gjutspåren härrör 
delvis från gjutning i de omkringliggande bygg-
naderna (t ex K33 och K29) eftersom de också 
påträffats i kulturlagren inne i dessa, men kan 
också ha avsatts efter tillverkning på aktivitets-
ytan mellan husen eller ovanpå den flacka, 
centralt belägna bergsklacken. Från detta läge 
var gjutarna nära boplatsens centralt belägna 
skärvstenshög och rumsligt och visuellt lättill-
gänglig i förhållande till samtida hus under alla 
boplatsfaser. Troligen var det en betydelsefull 
yta för boplatsens invånare, där tillverkningen 
av bronsföremål utförts på en integrerad och 
framträdande del av bosättningen. 

Hantverksspåren från fas 3 (period IV) är kon-
centrerade till boplatsens centrala del, med den 
tidigare omnämnda koncentrationen i och vid 
den ovala byggnaden K33, och en stor mängd 
gjutfynd kring långhus K30, särskilt längs dess 
södra långsida. Från samma bosättningsfas, un-
der period IV påträffades också gjutformsfynd i 
ett skärvstensflak på den södra delen av bosätt-
ningen. Ett fragment har intryck för ett kupigt 
föremål, men kan inte typbestämmas närmare. 
Det 1,5 meter stora skärvstensflaket var beläget 
direkt utanför långhuset K13, vilket förmodas ha 
använts samtidigt som avfallshögen var i bruk.
Troligen innehåller skärvstensflaket avfall från 
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aktiviteter i hushållet – och gjutningen kan där-
med ha antas skett i huset eller på anslutande 
aktivitetsytor.  

Gjutavfall påträffades också inom den cirka 
1000 m2 stora öppna, obebyggda ytan i söder 
(Ullén 2003a:65). Ungefär mitt på aktivitetsytan 
framkom en koncentration av gjutformsfrag-
ment. Fynden låg i lagertyp 1, vilket motsvarar 
bosättningens yngsta fas, i period V-VI. Frag-
menten hade intryck efter komplexa föremål 
såsom kupor, och föremål med dekor och vuls-
ter. Avfallet indikerar att bronsgjutning skett på 
området. En möjlighet är att den stora aktivitets-
ytan fungerat som en samlingsplats och gemen-
sam aktivitetsyta inom boplatsen (Ullén 
1995b:9). Den stora, fyndrika ”samlingsytan” 
med kulturlager, gropar och härdar var, till skill-
nad från gårdsplanerna mellan husen, mer öppen 
och visuellt tillgänglig. Detta kan betyda att 
bronsgjutningen här skett i samband med fester, 
ritualer eller andra tillfällen då man haft behov 
av att samlas på en större yta. Gjutningen då kan 
ha varit avsedd att exponeras för en större folk-
samling. Detta är också intressant i relation till 
att gjutfynden indikerar tillverkning av dekore-
rade föremål. Det är därmed inte otänkbart att 
betydelsefulla prestigeföremål tillverkades i ett 
exponerat läge på boplatsens samlingsplats. 

Sannolikt har vissa föremål också tillverkats 
inne i byggnader. Gjutfynd från kulturlagret 
påträffades inom begränsningen av flera hus, 
men är svårt att utvärdera utifrån tillgänglig 
dokumentation. Från bosättningsfas 5, under 
period V-VI, finns däremot några enstaka spår 
som mer direkt knyter bronsgjutning till flera av 
långhusen. Några av exemplen på detta är lång-
hus K29 och K37, från period V, belägna på den 
centrala boplatsytan i norr (se figur 37 & 38). I 
kulturlager inom husens begränsning påträffades 
degelfragment. Dessa, och andra liknande fynd, 
skulle kunna vara nedtrampade avfallsrester från 
gjutning inuti byggnaden, även om detta inte 
säkert kan fastställas då mer ingående kontextu-
ella analyser av fynden associerade till enskilda 
hus inte varit möjlig att genomföra inom ramar-
na för detta arbete. 

Däremot finns tydligare exempel där gjutavfall 
kan knytas till den yngre bronsålderns långhus 
tack vare gjutfynd i husets anläggningar. I två 
fall hittades gjutformsfynd i husens härdar, vil-
ket indikerar att tillverkning skett inuti husen. I 
så fall skedde bronssmältning i husets vanliga 
eldstäder. Det ena fyndet gjordes i en härd inuti 

långhus K2 från period V i boplatsfas 5. Gjut-
formsfragmentet i långhuset K2 har tolkats som 
en del av en kärna till ett hängkärl (Eriksson 
2003a:139; F11432). Vid ingången till långhuset 
hade två hundkäkar, daterade till 900-800-tal 
f.Kr, deponerats i husets golv (Ullén 1996:152f , 
2003a:67). Fyndet är ovanligt och kan möjligen 
indikera att huset hade en speciell funktion. 

I härden till hus K26 från samma fas, drygt 50 
meter åt sydöst, framkom ett gjutformsfragment 
med ringformat intryck (F11414). Gjutforms-
fyndet påträffades i en stor lerhärd (A1706) i 
husets nordvästra rum. Formen kan härröra från 
tillverkningen av en halsring eller en dräktnål. 
Huset har genom fyra dateringar av matskorpor 
på keramik tidsfästs till 900-800-tal f.Kr. (Ullén 
2003a:68).  

Figur 37. Långhus K2 med fynd av bronsgjutningsav-
fall på Apalle-boplatsen. Huset är daterat till fas 5 
(period V). I husets härd (A1921) påträffades ett 

gjutformsfragment, möjligen till formen för ett häng-
kärl. Omarbetad efter Ullén (red. 2003: huskatalog). 

Det kan naturligtvis inte uteslutas att gjutavfallet 
hamnat i långhusen av misstag. En rimligare 
slutsats är, enligt min mening, att avfallet upp-
kommit då man gjutit i eller i direkt anslutning 
till husen. Dessa fynd, tillsammans med den 
allmänna spridningsbilden av gjutavfallet på 
boplatsen, indikerar istället att gjutning skedde 
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integrerat, och ibland fullt synligt, i boplatsmil-
jön. Åtminstone under period V tycks man gjutit 
i flera av Apalle-boplatsens långhus. Sammanta-
get indikerar fyndens kontexter och spridning 
tillverkning i olika hus, och på olika aktivitets-
ytor, gårdsplaner och samlingsplatser inom bo-
sättningen. Intressant nog knyter dessa fynd 
också framställningen av ett tekniskt avancerat 
praktföremål (det möjliga hängkärlet) till ett 
långhus från yngre bronsålderns period V. I
kombination med indikationerna på tillverkning 
av prestigeföremål som glasögonspännen och 
bältekupor inom boplatsmiljön, kan vi nu knyta 
den sociopolitiskt och rituellt laddade produkt-
ionen till ”vanliga” hus.

Figur 38. Långhus K26 med spår efter bronsgjutning 
på Apalle-boplatsen. Huset har daterats till fas 5 
(period V). I husets härd (A1706) påträffades ett 

fragment av en gjutform. Omarbetad efter Ullén (red. 
2003: huskatalog). 

En detaljerad analys av de olika husens och 
delytornas funktioner ligger utanför ramarna för 
denna avhandling. Vi kan bara skaffa oss en 
övergripande idé om omständigheterna på plat-
serna kring bronsgjutningen på Apalle, genom 
att titta på allmän fyndbild och aktiviteterna de 
indikerar. Djurbensavfallet vid Apalle domine-
ras av husdjuren får/get, nöt och svin, samt små 
inslag av häst och hund. 25 % av djur-
bensmaterialet består av fiskben och 1 % härrör 
från vilda djur, både småvilt och storvilt med 
fokus på pälsbärande djur. Cirka 95 % av benen 
är obrända. Keramiken från platsen är varierad, 
men kärl med rabbad ytbehandling var klart 
dominerande och utgör cirka 50-60 % av hela 
materialet, medan den glättade keramiken är 
mindre än 5 % (Ullén 2003c:82; Eriksson 
2003b:87). Materialet dominerades alltså av 
förvarings och kokkärl, medan finare dryckes-

kärl och skålar varit jämförelsevis få. Keramiken 
i lagren kring gjutfyndkoncentrationen på den 
centrala delen av boplatsområdet kring K29, 
K30, K31 och K33 utgjordes exempelvis till 55-
80% av rabbat gods (Eriksson 2003b:123), vil-
ket visar en betoning på förvaring och tillred-
ning av mat. Till speciella keramikfynd från 
boplatsområdet hör ett 40-tal sländtrissor, två 
miniatyrdjur (gris och älg) samt två miniatyrkärl 
formade som hängkärl (Eriksson 2003b; se figur 
132). Hängkärlen är en föremålstyp som intres-
sant nog återkommer i gjutningen på platsen. 

Spridda i boplatsens kulturlager påträffades ett 
hundratal fragmenterade bronsföremål, huvud-
sakligen från period III-V (ej rapporterade). 
Bronsfynden innehöll bland annat fragment av 
skäror, en tutulus, en rakkniv, en dubbelknapp 
med stjärndekor, kniv, tre dräktnålar, en rakkniv, 
två fragment av holkyxor samt en kantyxa från 
äldre bronsålder (Ullen 2003c:83). Redskap i 
andra material innefattade stenyxor, brynen, 
löpare, flintskäror, skrapor, avslag, fem pilspet-
sar, eldslagningsstenar, och ett stort antal ben- 
och hornredskap. Flera spridda fynd av enstaka, 
obrända människoben i brunnar och gropar visar 
också att mänskliga kvarlevor hanterats på 
boplatsen (Ullén 2003d). Bortsett från en grav-
läggning av brända ben från ett spädbarn i ett 
skärvstensflak saknas dock regelrätta begrav-
ningar och deponeringar (Ullén 2003d).  

En mer utpräglat rituell miljö med gravkon-
struktioner tycks däremot ligga högre upp på de 
anslutande bergsterrasserna i nordöst, till exem-
pel med den undersökta graven A581. Samman-
taget kan arenan för gjutningar i Apalle karaktä-
riseras som en boplatsmiljö med en uppsjö akti-
viteter, boende, matlagning, malning, träarbete, 
skinnhantverk, textilhantverk och åkerbruk, för 
att nämna några. Platsen har eventuellt även 
periodvis fungerat som samlingsplats. I denna 
rika miljö för boende, dagligt liv och samman-
komster har gjutningar skett återkommande 
inom bosättningen – men vi anar en stor variat-
ion i olika inramningar och tillfällen. 

Syntes 
Var bronsgjutning bedrivits på Apalle-boplatsen 
har tidigare ansetts vara svårbedömt då tydliga 
gjuthärdar och andra processanläggningar sak-
nas. Utifrån en koncentration av framför allt 
degelfragment på den centrala boplatsytan före-
slogs en oval byggnad (K33) som tänkbar hant-
verksplats. Denna tolkning har senare vidareut-
vecklats av Goldhahn, som tolkat detta som 
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gjutning i en rituell inhägnad, som avskilt hant-
verksutövandet från det vardagliga livet (Gold-
hahn 2007:212). Utifrån en rumslig och stra-
tigrafisk analys har jag argumenterat för att 
bronsgjutningen i Apalle inte skett inom ett spe-
cifikt eller avskilt område såsom en inhägnad. 
Avfallets kontexter och rumsliga spridning tyder 
snarare på att man gjutit på flera delar av 
boplatsytan: i långhus och ovala byggnader, 
samt på öppna ytor mellan hus. 

Gjutformsfragment i härdar i långhus från period 
V tyder på att bronsföremål också göts inomhus. 
Bronsålderns gjutteknik med direktverkande 
bläster i en vanlig härd innebar att gjutmomentet 
var relativt mobilt, och kan troligen förklara den 
stora rumsliga spridningen i hantverket på plat-
ser som Apalle. Sammantaget framträder en bild 
som är närmast motsatsen till den avskilda och 
inhägnade gjutning som skisserats av Goldhahn. 
Bronsgjutarna har verkat i den centrala miljön 
kring och i bostadhus, och andra byggnader mitt 
i bosättningen. Bronshantverk var närvarande på 
de centrala arenorna i människors liv. Hantver-
ket i Apalle, åtminstone under period IV och V, 
var mångfacetterat och delvis gjuttekniskt 
mycket avancerat. 

Gjutning mitt i boplatsmiljön innebar förmodli-
gen inte att tillverkningen av ett bronsföremål 
var en vardaglig aktivitet bland andra. Brons-
gjutning skedde rimligen inte varje dag, och bör 
ha utgjort en händelse utöver det vanliga. 
Kanske inramades den av särskilda ritualer och 
arrangemang. Att kategorisera boplatsgjutning i 
långhus som profan eller ”enkel” hushållspro-
duktion är troligen en felaktig slutsats för stora 
delar av gjutningen vid Apalle.  

Hantverket här innefattade flera föremålstyper 
kopplade till viktiga sociopolitiska och rituella 
funktioner i den yngre bronsålderns samhälle. 
Förutom enklare redskap visar gjutformsintryck-
en på tillverkning av stora, dekorerade prestige-
föremål, såsom bältekupa, glasögonfibula och 
hängkärl och möjligen svärds- eller dolkklinga. 
Här finns alltså exempel på gjutandet av några 
av periodens mest exklusiva föremål. Tillverk-
ningen av prestigeföremål har skett i flera rums-
liga inramingar, bland annat i ett långhus från 
period V. Bodde de som skulle bära vapnen och 
dräktattributen på Apalle-boplatsen? Ja, troligen. 
Gjutning av prestigeföremål skedde bland annat 
på boplatsens stora öppna samlingsyta i söder, 
vilket öppnar för att bronsföremål ibland göts 
inför ett större antal åskådare. Kanske vid till-

fällen då boplatsen fungerade som samlingsplats 
i bygden. 

Ryssgärdet 

Bronsåldersbosättningen 
Bronsåldersboplatsen vid Ryssgärdet är belägen 
vid Björklinge, cirka två mil norr om Uppsala 
(se bilaga 2). Ryssgärdet är en av de undersök-
ningar som bidragit mest till kunskapsutveckl-
ingen om bronsålderns bebyggelse under det 
senaste decenniet (Eriksson & Östling 2005; 
Hjärthner-Holdar, Eriksson & Östling red. 
2008). Undersökningen berörde ett smalt utsnitt 
av det omfattande bronsålderskomplexet. I likhet 
med Apalle representerar Ryssgärdet ett större 
grav- och boplatskomplex. Det var dock delvis 
olika slags bebyggelse som fångades in vid de 
respektive undersökningarna (se figur 50). I 
Ryssgärdet låg betoningen på kulthusmiljöer och 
gravar i bosättningens höglänta delar, snarare än 
på långhusbebyggelsen. Även bevarandeförhål-
landena var närmast motsatta; vid Ryssgärdet 
hade ytorna med långhus omfattande plogska-
dor, till skillnad från Apalles intakta stratigrafi.
De höglänta områdena med stensättningar och 
kulthus vid Ryssgärdet var däremot förskonade 
från senare aktiviteter. Ryssgärdet-
undersökningen ger därför en god inblick i bo-
sättningens kulthusmiljöer.  

Bosättningen vid Ryssgärdet delundersöktes år 
2003 i samband med utbyggnaden av E4:an 
(Eriksson & Östling 2005). I likhet med Apalle 
omfattade lämningen ett stort grav- och bebyg-
gelsekomplex, med kontinuitet från senneoliti-
kum/äldsta bronsålder fram till äldre järnålder. 
Bosättningen var belägen i klassiskt läge på 
svagt sluttande åkermark, i randzonen mellan 
flacka lermarker och högre impedimentsmark 
(se figur 39). Boplatsen vette ut mot en dalgång 
som, åtminstone under äldre bronsålder, utgjort 
en inre havsvik. Under bronsåldern fanns där-
med direkt förbindelse in i Mälarvikens lång-
sträckta innerskärgård, som då sträckte sig upp 
norr om dagens Uppsala. Boplatsen hade alltså 
ett kommunikativt läge. Området är rikt på 
bronsålderslämningar i form av skålgropsrist-
ningar, skärvstenshögar och ensamliggande 
stensättningar på höjdlägen. Boplatsen ligger 
strax norr om det täta stråket av skärvstenshögar 
längs norra Mälarkusten, från Enköping till 
Uppsala (se figur 12).  

Långhusen och kulthusen låg i två olika ter-
rängavsnitt inom bosättningen (se figur 39). De 
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skiljde sig även åt i fynd- och anläggningsbild. 
Undersökningsområdet täckte därmed in både 
delar av den centrala boplatsytan på lerbunden 
mark i söder (”slätten”), och två grav- och kult-
husområden på moränhöjder norr därom (”väst-
kullen” och ”östkullen”). Stora delar av boplats-
komplexet är fortfarande oundersökt, och några 
av boplatsens mest intensiva delar med bebyg-
gelse antas ligga öster och väster om 2003 års 
undersökningsområde (Eriksson & Östling 
2005:18, 28; Karlenby 2008b:93, 98). På ler-
slätten finns också fler skärvstenshögar som 
indikerar att boplatsen har en ännu större ut-
bredning. Mer lämningar finns dessutom i mo-
ränmarken i norr (ex skärvstenshögarna RAÄ 
189, 190, 327 och 329). 

Figur 39. Topografin inom den undersökta delen av 
Ryssgärdet-boplatsen. 3D-modell av platsens höjd-
förhållanden baserade på laserscanningsdata från 
undersökningstillfället. Gröna områden visar högre 

ytor, medan röda är de lägsta. Långhusen låg huvud-
sakligen på område F och E, medan kulthusen fanns 

på kullarna i område A och B. Modell av Mikael 
Östlund, Gävle högskola. Efter Eriksson & Östling 

(2005: fig. 3). 

Nere på slätten lämningar efter långhus och 
andra byggnader. Dessa bedömdes ”vara av mer 
ordinär boplatstyp” (Eriksson & Östling 

2005:5). Förutom huslämningar fanns också tre 
skärvstenshögar, skärvstensflak, härdar, kokgro-
par och flera komplexa gropsystem. Totalt iden-
tifierades ett 20-tal byggnader. Tre av dessa var 
tvåskeppiga långhus och 12 var treskeppiga 
långhus, och några var mindre fyrstolpshus. 
Huslämningarna var svåra att upptäcka i den 
leriga jorden, och var betydligt sämre bevarade 
än i Apalle. Antalet konstaterade hus ska därmed 
ses som ett minimum inom ytan (Eriksson & 
Östling 2005:18). De äldsta långhusen på plat-
sen har daterats till övergången senneolitikum –
äldsta bronsålder. Hus 5 och 13 anses sedan 
inleda bosättningens huvudfas under äldre 
bronsålder, runt 1300 BC, period II eller III 
(Karlenby 2008b:91). Boplatsen har sannolikt 
varit flerkärnig, det vill säga bestått av flera 
hushåll i flera samtida långhus, under hela 
bronsåldern (Karlenby 2008b:75). 

Boplatsytan på slätten täcktes av ett vidsträckt 
kulturlager (A4). Av detta undersöktes endast 4 
%. På moränkullarna norr om boplatsområdet 
påträffades tjocka kulturlager/utkastlager, rikligt 
med anläggningar, terrasseringar och ett antal 
diffusa gravkonstruktioner. Här undersöktes hela 
75 % av de påträffade kulturlagren. På krönen 
av de båda morän- och bergshöjderna påträffa-
des spåren efter flera små byggnader, vilka tol-
kats som kulthus från bronsålder. Olika generat-
ioner av hus har överlappat varandra, vilket till-
sammans med rika kulturlager och ansenliga 
fyndmängder vittnar om att kullarna använts 
under lång tid. Utifrån fynden av brons, guld och 
högkvalitativ keramik har kullarna tolkats som 
en rik plats med koppling till en lokal ledarfa-
milj (Östling, Eriksson & Hjärthner-Holdar 
2008a). 

14C-dateringar och daterbara föremål pekar mot 
att bebyggelsekomplexets undersökta delar haft 
en huvudfas 1400 – 900 f.Kr. (Eriksson & Öst-
ling 2005), det vill säga period II-IV/V. 14C-
dateringar från senneolitikum, cirka 2000 f.Kr., 
motsvarar den äldsta aktiviteten på platsen. 
Dessa dateringar kom från två gravar i ett diffust 
linjegravfält mot utkanten av undersökningsom-
rådet. Den yngsta bebyggelsefasen är från ro-
mersk järnålder, med spår av spridda byggnader 
i områdets utkant. Därefter tycks bebyggelsen ha 
upphört. 

Under mellersta och yngre bronsålder, var plat-
sen en större bosättning med kultplats. Utifrån 
kulthusmiljöerna och dess spår av dryckescere-
monier och begravningar har Ryssgärdet-
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bosättningen föreslagits fungerat som en kult- 
och samlingsplats för den omgivande bygden 
(Östling, Eriksson & Hjärthner-Holdar 2008a). 
Bronshantverket på kullarna har i detta perspek-
tiv tolkats som uttryck för centraliserad, höv-
digastyrd produktion, där bronser tillverkats för 
att skänkas som förpliktigande gåvor i samband 

med ceremonier och gillen (Östling, Eriksson & 
Hjärthner-Holdar 2008a:508). Bosättningen 
skulle då kunna ha hyst centralplatsfunktioner 
och samlat större grupper av människor, eller 
delar av eliten för gemensamma ritualer under 
vissa perioder eller tillfällen under året (Eriksson 
& Amaya 2005:84). 

Figur 40. Översiktsplan över Ryssgärdet-boplatsen med spridningen av degel- och gjutformsfragment indikerade 
med röda stjärnor. Omarbetad efter Eriksson & Östling (2005: fig. 5). 
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Bronsgjutning 
Gjutspåren från Ryssgärdet består av enstaka 
degel- och gjutformsfragment och smältor (se 
bilaga 2; figur 41). Jämfört med Apalle är 
mängden gjutavfall från Ryssgärdet sparsam; 
sammantaget ett 20-tal gjutformsfragment, två 
degelskärvor och en handfull smältor och me-
talldroppar. Som vi ska se är detta en mer repre-
sentativ fyndbild för regionens boplatslämningar 
med mer ”normal” bevarandegrad (se figur 40). 
Samtidigt får vi här ta i beaktande att Apalles 
bosättning spände över fler faser, och hade en 
större betoning i yngre bronsålder. Jämför vi 
med mellersta bronsåldern, period III-IV, som 
alltså var Ryssgärdets huvudfas, är fyndbilden 
något mer likartad (se även Apalle under bosätt-
ningsfas 2 och 3 i figur 33 och 34). 

Gjutfynden i Ryssgärdet kunde inte knytas till 
gjuthärdar eller andra processanläggningar. 
Gjutavfallet framkom i kulturlager/utkastlager 
samt i några fall i fyllningen till stolphål (se 
bilaga 2 och figur 40). I rapport och vetenskap-
lig bearbetning av platsen är det framför allt 
kulthusmiljöerna lyfts fram som presumtiva 
hantverksområden inom bosättningen (Hjärth-
ner-Holdar, Eriksson & Östling red. 2008). Trots 
att gjutfynden är få och saknar koppling till 
gjuthärdar, kan fyndens spridning och fyndkon-
texter också påvisa andra sannolika gjutplatser. 
Gjutfynden från långhusmiljön kan, inte minst i 
förhållande till observationerna från Apalle, 
indikera gjutning även här. 

Bronsgjutning: hur & vad? 
Utifrån specialstudier på gjutmaterialet har flera 
ledtrådar om bronsföremålen som tillverkats vid 
Ryssgärdet kunnat utvinnas (Eriksson & Grand-
in 2008). Specialstudierna innefattade bland 
annat geokemiska och makroskopiska analyser, 
och syftade till att undersöka kopparens malm-
ursprung, tillverkningstekniker för olika föremål 
och vilka föremålstyper som gjutits (Eriksson & 
Grandin 2008). Tyvärr var gjutkaviteterna dåligt 
bevarade. Två ingöt och fragment av en gjut-
form för ett litet till medelstort föremål med 
åtminstone delvis konvex form, kunde identifie-
ras i materialet från västkullen (Eriksson & 
Grandin 2008:360f). 

Snarare än gjutformsmaterialet var det metall-
smältor och fragmenterade bronsföremål som 
kunde ge mer information om bronshantverkets 
karaktär. Bronsfynden som analyserats består 
främst av smältor och trasiga föremål som på-

träffats i kulthusmiljöerna: fragment av knivar, 
rakknivar, skäror och sylar samt droppar, klipp 
och smältor. Till stor del kan de antas vara gjut-
rester, i form av gjutspill eller fragment avsedda 
för omsmältning (Eriksson & Grandin 2008:361;
se figur 41). Analysresultaten visade att alla 
föremålen hade gjutits, men efterbearbetning i 
form av härdning av eggar hade också före-
kommit (Eriksson & Grandin 2008). Bronset 
bestod av en koppar-tenn-legering med ett mar-
kant antimon-innehåll (Eriksson & Grandin 
2008). Undantaget var en smälta och ett klipp 
som visade sig vara helt olegerad koppar. Detta 
är intressant, då det pekar på att legering av rena 
metallråvaror skett på platsen (Eriksson & 
Grandin 2008).  

Den kemiska sammansättningen i smältorna har 
också jämförts med sammansättningen i föremå-
len, för att se eventuella överenstämmelser. 
Detta visade en tydlig skillnad i sammansätt-
ningen mellan (rak)knivsfragment kontra sylar 
och pincett. Kniv-/rakknivsfragmenten hade 
lägre legeringshalt och därmed en sammansätt-
ning som lämpar sig bättre för bearbetning. 
Detta har av Eriksson och Grandin tolkats som 
att materialvalet anpassats för föremålets tänkta 
användning (Eriksson & Grandin 2008:359, 
361). Analysen visade även att smältornas sam-
mansättning liknade den i sylar och pincetter 
som påträffats på kullarna. Detta kan tala för att 
föremål ur rakknivsuppsättningen gjutits lokalt 
på platsen (Eriksson & Grandin 2008:358). 

Figur 41. Gjutspill, klipp, smältor och fragment av 
bronsföremål från Ryssgärdet-boplatsen. Merparten 
av fynden är från kulthusmiljöerna på östkullen och 

västkullen. Foto: Bertha Amaya, RAÄ UV. 

Fynd av metallspill tillsammans med gjutformar 
och kasserade deglar, som i kulthusmiljöerna i 
Ryssgärdet, tyder på att smältorna uppkommit 
vid gjutning på platsen. Det kan förstås inte ute-
slutas att de tagits till platsen för att återanvän-
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das, men ett mer sannolikt scenario är att de är 
rester efter smältning och gjutning i fyndplatsens 
omedelbara närhet.  

Bronshantverk har alltså bedrivits vid kulthusen 
och gjutavfallet har avsatts i kulturla-
ger/utkastlager tillsammans med annat avfall 
och utstädade eldstäder. Det starkt fragmente-
rade och underrepresenterade materialet gör det 
svårt att bedöma tillverkningens omfattning,
men antalet smältor indikerar att gjutningen på 
kullarna åtminstone inte varit någon engångsfö-
reteelse (Eriksson & Grandin 2008:359). Mäng-
den fynd och deras spridning i lagren på väst- 
och östkullen indikerar att gjutningar var något 
som skedde återkommande vid kulthusen. 

Bronsgjutning: var? 
Bronsgjutningen inom Ryssgärdet-bosättningen 
har alltså främst kunnat knytas till kulthusmiljö-
erna på moränkullarna i norr, på grund av acku-
mulationen av gjutavfall som påträffats där (Er-

iksson & Östling 2005:42; Eriksson & Grandin 
2008; Lindefors, Amaya & Eriksson 2008:157; 
Östling, Eriksson & Hjärthner-Holdar 
2008a:508). Gjutfynd förekommer dock såväl i 
grav- och kulthusmiljön som i boplatsområdet. 

Bronsgjutning i långhusmiljö på Ryssgärdet-
boplatsen 
Gjutavfall, i form av fyra gjutformsfragment, 
framkom från den mest intensiva delen av kul-
turlagret bland långhusen på slätten (se bilaga 
2). Gjutfynden påträffades i en meterruta just i 
övergången mellan kulturlagret och det anslu-
tande gropsystemet nr II (A19830; se figur 42). 
Fynd och 14C-analyser av kol har daterat igen-
fyllnaden av gropsystemet till period III-IV 
(Amaya 2008:184). Gjutfynden i det överlag-
rande kulturlagret kan därför vara något yngre, 
vilket isåfall indikerar metallhantverk under 
bosättningens yngre bronsåldersfas. Detta om-
råde var då en central del av boplatsen, omgivet 
av långhus och skärvstenshögar. 

Figur 42. Gjutning vid långhus på Ryssgärdet-boplatsen. Till vänster: Plan över boplatsområdet på slätten med 
läget för gjutformsfynden i kulturlagret ovanför gropsystem II markerat med röd stjärna. Omarbetad efter Eriksson 
& Östling (2005: fig. 5). Till höger: Plan över terrassen vid foten av östkullen med hus 7 och fyndet av gjutforms-

fragment i kulturlagret markerat med röd stjärna. Efter Eriksson & Östling (2005: fig. 6). 

Var gjutningen skett mer exakt är svårt att av-
göra utifrån det begränsade och sekundärdepo-
nerade avfallet (Lindefors, Amaya & Eriksson 
2008:141; se bilaga 2). Om gjutfynden betraktas 
på samma sätt som övrigt avfall i lagret – dvs. 
som rester efter aktiviteter i det direkta närom-
rådet – skulle detta betyda att man gjutit på
boplatsytan kring husen. I området låg flera 
samtida långhus, spridda skärvstenshögar och 
djurbensavfall från slakt och matlagning. Lång-
husmiljön saknar helt begravningar och grav-
konstruktioner. Det enda fyndet av människoben 
utgörs av ett pannben från period II, från det 
ovan nämnda gropsystemet (Eriksson 2008b). 
Eftersom merparten av det övriga fyndmaterialet
i gropen var flera hundra år yngre kan skallbenet 

vara ett offer från gropens äldsta användningstid 
(Eriksson 2005b:243f). Alternativt kan det ha 
deponerats i gropen efter att ha cirkulerat som 
relik under längre tid. Keramikmaterialet från 
slätten dominerades av rabbade kärl och större 
förvarings- och beredningskärl, medan finare, 
tunnväggiga kärl saknades (Eriksson 
2008a:298). Här fanns inte heller fynd av han-
kar, som är indikativa för finare dryckeskärl från 
bronsålder (Eriksson 2008a).  

Hur omfattande hantverket varit och exakt på 
vilka platser gjutning förekommit inom boplats-
området är inte möjligt att utvärdera. Kulturlag-
ret där gjutfynden framkom sträckte sig över i 
stort sett hela boplatsytan, men endast några få 
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procent av detta undersöktes. Trots att det be-
dömdes som ”klart mer intensivt än ’normala’
kulturlager från brons- och järnålder i regionen” 
(Eriksson & Östling 2005:11), fick det lov att 
bortprioriteras till förmån för kullarna i norr, och 
på grund av svår torka. Totalt undersöktes ca 
300 m2, att jämföra med Apalle-boplatsens 6 
500 m2. Med tanke på likheterna mellan Apalle- 
och Ryssgärdet-boplatsernas kronologi och be-
byggelse representerar gjutfynden från Ryssgär-
det-boplatsen sannolikt endast en bråkdel av den 
gjutning som en gång bedrivits där. 

Ytterligare ett gjutformsfragment påträffades vid 
ett långhus. Detta var beläget på ett terrassläge 
på sluttningen av den östra kullen (se figur 42, 
43 och 44). Långhuset, eller kanske långhusen, 
då två treskeppiga långhus tycks ha avlöst 
varandra på samma plats (hus 7a och 7b), kan 
inte tidsfästas närmare än till period III-period 
V/förromersk järnålder (Karlenby 2008b:106).
Inom terrassen framkom också kulturlager, här-
dar och kokgropar. I anslutning till långhusen 
strax nedanför i sluttningen låg en intrikat upp-
byggd skärvstenshög (A802) med koncentriska 
cirklar och mittblock och datering till period V 
(Lindfors, Amaya & Eriksson 2008:139). Fyn-
den från ytan bestod av djurbensavfall samt ke-

ramik, nästan uteslutande från grövre, rabbade 
kärl (Eriksson 2008a:300, se figur 48). Gjutfyn-
den framkom i kulturlagret och representerar 
troligen aktiviteter i eller runt husen. Antagligen 
har tillverkning av bronser skett på terrassen i 
anslutning till långhusen. Möjligen kan fyndet 
kopplas direkt till långhus 7b, då det framkom 
inom husets avgränsning och bör i så fall kunna 
tidsfästas till yngre bronsålder (Karlenby 
2008b:106). 

Hur ska då gjutningen vid långhusen och på 
terrassen nedanför östkullen förstås? Ytan och 
huset är beläget i ett slags terrängmässigt mel-
lanläge – delvis avskilt från, och upphöjt över,
övriga långhus. Samtidigt inte heller integrerat i 
kulthusmiljön på kullens krön (se figur 43 och 
44). I linje med tolkningen av kulthusen på krö-
nen som ceremoniella samlingsplatser har invå-
narna i hus 7 föreslagits ha haft speciella roller i
cermonierna på kullarna (Hjärthner-Holdar, 
Eriksson & Östling 2008:501, 508). Det fram-
skjutna läget kan tyda på att huset skiljt sig från 
de övriga inom boplatsområdet. Utifrån arkitek-
turen (treskeppigt långhus) och keramikmateri-
alets sammansättning (rabbade, grovväggiga
kärl) tycks det handla om ett hushåll som liknar 
de andra boningshusen nere på slätten. 

Figur 43. Ryssgärdet-boplatsen under mellersta bronsålder. Rekonstruktionsbild med långhus 7a i förgrunden och
kulthus 9 på östkullen, sett söderifrån från slätten. Illustration: Maria Ytterberg. Efter Östling, Eriksson & Hjärth-

ner-Holdar (2008a: fig.274). 
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Figur 44. Översiktsplan över väst- och östkullen med hus 11 och 9 samt det intilliggande terrassläget med långhus 7 
samt spridningen av gjutfynd inom området. 

Bronsgjutning i kulthusmiljö på Ryssgärdet-
boplatsen 
Gjutspåren bestod av gjutformsfragment, smält-
or och bronsfragment från kulturlager och ut-
kastlager kring kulthusen (se bilaga 2 samt figur 
44). Lämningarna på höjderna i norr var bättre 
bevarade och prioriterades högre vid undersök-
ningen (Eriksson & Östling 2005:11f). Fynden 
härifrån ger därför bättre förutsättningar för att 
förstå hur gjutningen inramades och organisera-
des i rummet. På östkullen påträffades även 
degelfragment. Huvuddelen av gjutfynden låg 
ackumulerade i kulturlager och utkastlager, och 
endast två fynd påträffades i anläggningar. 
Dessa utgjordes av två gjutformsfragment i fyll-
ningen till var sitt stolphål på västkullen, varav 
det ena stolphålet hade tillhört en byggnad (se 
bilaga 2). Det verkar dock inte röra sig om med-

vetna deponeringar i stolphålen, till exempel 
som husoffer, med tanke på att det rör sig om 
oidentifierbara små fragment utan tecken på att 
vara särskilt utvalda eller deponerade genom 
speciella nedläggningar. Troligen har de hamnat 
i stolphålen som sekundärfyllning vid omgräv-
ning eller då stolparna förmultnat eller dragits 
upp ur marken. Merparten av gjutavfallet fram-
kom i två fyndrika utkastlager direkt nedanför 
byggnaderna, utmed kullarnas östsidor (se figur 
44). Gjutfynden ger intryck av att vara undan-
städade och utkastade tillsammans med annat 
avfall efter aktiviteterna på kullen. Tillverkning
av bronsföremål har alltså skett i direkt anslut-
ning till de båda kulthusen vid Ryssgärdet. 

Dateringen av gjutningen på kullarna vid Ryss-
gärdet är problematisk. Kulthusmiljöerna har 
varit i bruk under ett mycket långt tidsspann. De
tjocka kulturlagren, tillsammans med flerfasiga 
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hus visar platsernas långvariga och omfattande 
användning. Kronologin för de båda kullarna är 
på det hela taget mycket grov, och medger inga 
klara bedömningar av samtidighet. Detta gör att 
det är svårt att bedöma om gjutningen här utförts 
inom ett kortare, intensivt tidsskede eller utspritt 
över flera århundraden. 14C-dateringar och fynd-
bild indikerar att kullarna hade sin mest inten-
siva användningsperiod under bronsålderns pe-
riod III-V (Karleby 2008b:91ff). Det är därför 
rimligt att anta att också bronsgjutningen vid 
kulthusen kan föras till bronsålderns mellersta 
och yngre del. 

På östkullens krön har det stått en eller möjligen 
två generationer av byggnader (Karlenby 2008b;
se figur 45). Det är fortfarande ovisst huruvida 
huslämningarna representerar ett ombyggt hus 
eller två efterföljande byggnader (Karlenby 
2008b:89). Klart är att huset/n varit cirka 8 x 8 
meter stora och har en stolpsättning som liknar 
så kallade fyrstolpshus. Byggnaderna har där-
med skiljt sig utseendemässigt från samtida 
långhus.  

Längs husets väggar fanns skärvstensansamling-
ar (A81568 och A82593) som avsatts utmed 
väggar och hörn. Stolphålen för de takbärande 
stolparna var mycket kraftiga, och indikerar en 
robust eller möjligen mycket hög huskonstrukt-
ion (Karlenby 2008b:89, 111). Husets utform-
ning och läge innebär att det bör ha givit ett 
framträdande intryck och varit väl synligt inom 
boplatsen. Ytan där husen stått var plan och 
hade röjts från uppstickande stenar. Utifrån kol 
från ett av stolphålen har huset daterats till 
bronsålderns period IV, 1130-1000 f.Kr. (Kar-
lenby 2008b:112). Byggnadens sydvästra hörn 
överlagrades delvis av stensättningen till en 
blockgrav. Brända människoben från graven
daterades till 770-410 f.Kr., dvs. bronsålder 
period V-VI och förromersk järnålder. Fynd av
fragment från bronsföremål i form av knivar, 
rakknivar och ryggtappsskäror är svåra att datera 
närmare, en fragmenterad dubbelknapp kunde 
typologiskt dateras till period IV-V (Eriksson & 
Grandin 2008:336).  

Figur 45. Plan över kulthusen 9 a och b på östkullen 
vid Ryssgärdet. Röda stolphål representerar hus 9a 
och gröna stolphål och strukturer representerar hus 

9b. Omarbetad efter Karlenby (2008b: fig. 39). 

Även på västkullens krön hade det stått en 
mindre byggnad i två generationer. Det äldsta 
huset (11a) tolkades som en ca 10 x 3 meter stor 
tvåskeppig mesulakonstruktion (Karlenby 
2008b; se figur 46). Kring hus 11a fanns också 
ett 20-tal stolphål (odaterade) som trots sin ore-
gelbundna utformning föreslagits ha utgjort en 
möjlig hägnad kring huset (Karlenby 2008b:75). 
Det efterföljande huset (hus 11b) har via kol i ett 
av stolphålen daterats till bronsålderns period V 
(900-800 f.Kr.). Detta hus var ett ca 5,5 x 7,5 
meter stort fyrstolpshus. Den norra kortsidan av 
huset motsvarades av en stenrad. Läget bör även 
här betyda att huset var väl synligt och framträ-
dande på boplatsen.14C-dateringar från anlägg-
ningar inom kullen spänner över ett långt tidsin-
tervall: från period III till period V, men det 
finns även en datering till förromersk järnålder 
(Karlenby 2008b:114f). I kulturlagret i hus 11 
påträffades en liten bronspincett från period III, 
IV eller V (Eriksson & Grandin 2008:338f).
Övriga bronsfragment, från knivar/rakknivar och 
sylar, kan inte dateras närmare. 
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Figur 46. Plan över kulthuset 11b på västra kullen 
vid Ryssgärdet. Efter Karlenby (2008b: fig. 41). 

På båda kullarna hade topografin utnyttjats och 
förstärkts för att framhäva byggnaderna på krö-
nen. Kullarnas krön hade stenröjts. På västkullen 
fanns terrasseringar längs med branten, vilket 
gjort att krönläget förstärkts och inramats. Dess-
utom hade båda kullarnas sydsluttningar, ner 
mot boplatsytan, rensats från sten på ett sådant 
sätt att det skapats stenfria vägliknande passager 
upp mot kullarnas krön. Vid ”passagen” upp mot 
östkullen, halvvägs upp mot krönet fanns en 
naturlig terrass med resterna efter två långhus 
från bronsålder (se ovan hus 7 i figur 42 och 43). 
Passagen antyder att rörelsen och tillgänglighet-
en upp till husen kontrollerats och styrts från en 
viss riktning. Kulthusens upphöjda läge innebar 
att gjutningen och andra aktiviteterna där, skett 
på en framträdande, närmast manifest plats. Det 
är tänkbart att detta utnyttjats för att underlätta 
insyn. Det topografiska läget har gjort att kult-
husen varit både framträdande men också av-
skilda i förhållande till de andra husen på 
boplatsen. Kulthusområdena har också anslutit 
till ännu okända aktivitetsytor med fortsättning i
moränmarken mot norr.  

Likheter i kulthusmiljöernas fyndbild och struk-
tur indikerar att de båda kullarna till viss del 
använts på ett liknande sätt (Eriksson 2008c). 
Direkt bredvid och nedanför kulthusen låg om-

fattande, fyndrika och sotiga kulturlager. Lagren 
har tolkats som utkastat avfall efter aktiviteter på 
platåerna. På båda kullarna finns också sten-
block framför husen på kullarnas högsta punk-
ter, vilka kan ha inkorporerats i aktiviteterna 
kring kulthusen. Kring husen och i de omfat-
tande utkastlagren på kullarnas östsluttningar 
fanns rester efter eldning i form av skärvsten, sot 
och kol. Här påträffades också ett rikt fynd-
material, som bevarats väl i den kalkrika jord-
månen. Här fanns, förutom gjutavfall, fragmen-
terade redskap och avfall från stenredskapstill-
verkning, samt ben, metallföremål, matavfall 
och slaktrester och inte minst stora mängder fin 
keramik. 

Keramikens ytbehandlingar och kärlformer har 
specialstuderats av Eriksson (2008a), som visade 
att keramiken på kullarna dominerades av ”fin-
keramik”, i form av mindre eller medelstora kärl 
med slät/struken eller polerad/glättad ytbehand-
ling (se figur 47 och 48). Här fanns däremot 
relativt få fynd av grövre keramik såsom rab-
bade, stora krukor. På boplatsområdet på slätten 
och terrassen kring långhus 7 dominerades ke-
ramikmaterialet istället av rabbad keramik och 
större, medeltjocka och tjockväggiga kärl. Fin-
keramiken från kullarna innehöll rester efter 
mindre skålar, koppar och flera mindre eller 
medelstora vasliknande kärl som troligen funge-
rat som mat- eller dryckeskärl (Eriksson 2008a).  

Figur 47. Illustration av keramikfynd med olika ytbe-
handlingar (polerad=grön, rabbad=röd, 

slät=gul)från kulthusmiljön på västkullen. Materialet 
har ett stort inslag av tunnväggiga dryckes- och ser-

veringskärl. Efter Eriksson (2008a: fig. 163). 
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Figur 48. Illustration av keramikfynd med olika ytbe-
handlingar (polerad=grön, rabbad=röd, slät=gul)
från östkullen. Keramiken vid kulthuset består i hög

utsträckning av tunnväggiga dryckes- och serve-
ringskärl. Efter Eriksson (2008a: fig. 161). 

I kulthuset på östkullen påträffades fragment av 
en uppsättning kärl som motsvarar en hel ”ser-
vis” från yngre bronsålder period IV (Eriksson 
2008a:298f). Fina serverings- och dryckeskärl 
blir vanligare under loppet av bronsåldern, och 
tycks bland annat använts i ceremoniellt drick-
ande bland bronsålderns eliter i Sydskandina-
vien (Kaliff 2008:470 m ref; Eriksson 2009). 
Mat- och dryckeskonsumtion i form av dryckes-
ritualer och gästabud kan ha varit en av de akti-
viteter som försiggått vid kulthusen i Ryssgär-
det. 

Aktiviteterna kring Ryssgärdets kulthusmiljöer 
antyds också av benmaterialet, framför allt från 
de tjocka utkastlagren på kullarnas sluttningar. 
Några av de ben som kunnat artbestämmas har 
visat sig vara från människa; däribland en 
obränd tand som låg uppe på en av platåerna 
samt ett obränt skenben och ett lårben som på-
träffades i en av sluttningarna. De sistnämnda 
kan dock inte med säkerhet tidsfästas till brons-
ålder. På båda kullarna påträffades också några 
små ansamlingar med brända människoben. 
Några av dessa låg som koncentrationer i utkast-
lagret på östkullen, men merparten var så fåta-
liga att de var svåra att se som regelrätta begrav-
ningar (Eriksson 2008b:429). Spridda brända 
ben från människa fanns också i terrasseringen
utmed västkullens krönplatå. Endast ett fåtal av 
de sammanlagt åtta möjliga gravkonstruktioner-
na (främst diffusa stensättningar) på de båda 
kullarna innehöll identifierbara benrester från 

människa (Eriksson 2008b). Den tydligaste gra-
ven var en stensättning som överlagrade hus-
lämningen på västkullen. Det innehöll ben från 
ett barn och daterades till 770-410 f.Kr. (Eriks-
son 2008b), dvs. bronsålderns period V-VI, vil-
ket motsvarar tiden just efter den mest intensiva 
användningen av kullen. I miljön vid kulthusen 
har alltså både brända och obrända mänskliga 
kvarlevor hanterats, och ibland nedlagts i renod-
lade deponeringar och gravläggningar. 

Djurbensmaterialet består av matrester och 
slaktrester som avsatts kring kulthusen. Mäng-
den djurbensavfall var omfattande; bara i utkast-
lagret på östkullen påträffades drygt 17 kg ben. 
Sammansättningen skiljde sig från den på 
boplatsen; vanligast var nöt, får/get och svin, 
men på kullarna fanns också inslag av häst, fisk 
och fågel. Dessutom var andelen vilda djurarter 
högre på de båda kullarna än på boplatsen i öv-
rigt, och dels var närmare en tredjedel av ben-
materialet på kullarna bränt (Wigh 2008:373f; 
Amaya 2008b:398). I kulthusmiljöerna påträffa-
des ben från jaktvilt såsom björn, skogshare, 
vildsvin, skogsmård och vattensork (Wigh 
2008). Brända djur och djurben har avsatts kon-
tinuerligt på de båda kullarna enligt de stra-
tigrafiska analyserna, något som föreslagits 
kunna vara spår efter rituella brännoffer (Wigh 
2008; Amaya 2008b:401). Användningen av 
vilda djurarter tycks däremot främst vara kopplat 
till ett rituellt och schamanistiskt bruk av djurde-
lar, snarare än för köttets skull (Vretemark 
2013). Detta skulle stämma väl in på bilden av 
kulthusmiljöerna som rituella arenor. 

Slutligen kan föremålsfynden från kullarna ge 
vissa ledtrådar om vad som skett på platsen. 
Förutom bronsålderns typiska, ofta generiska 
redskap, som knack- och malstenar, brynen och 
sekundärt använda skafthålsyxor, påträffades 
även flintskrapor vilka troligen använts för 
skinnberedning (Lindberg 2008). En borrtapp till 
en skafthålsyxa kan tolkas som ett tecken på 
stenhantverk, men kan också ha varit ett föremål 
med en sekundäranvändning av något slag. Till 
de mer sällsynta fynden, med förmodat rituell 
användning, hör två små, portabla skålgropsste-
nar, påträffade i och invid hus 11 på västkullen 
(Lindberg 2008; se figur 49). I kulturlagren 
kring kulthusen framkom ett stort antal pilspet-
sar, huvudsakligen av flinta, men även av ben, 
horn och ett fall av älvdalsporfyr (Lindberg 
2008; se figur 49). I ljuset av benmaterialet från 
vilda djur skulle pilspetsarna kunna peka mot en
koppling mellan kulthus och jakt.  
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Figur 49. Fynd från kulthusmiljöerna i Ryssgärdet. I
läsordning: 1) Guldspiralarmring från östkullen.

Foto: Bengt Backlund, Upplandsmuseet. 2) Brons-
fynd från väst- och östkullen i form av en pincett, en 

dubbelknapp samt ett fragment av en ryggtappsskära. 
3) Skålgropssten från västkullen. 4) Fyra pilspetsar 
av flinta, och en av älvdalsporfyr. 5) Skålgropssten 

från västkullen. Teckningar: Richard Holmgren. 

Några bronsföremål påträffades också i kult-
husmiljöerna. Dels en sliten dubbelknapp (pe-
riod IV-V), en pincett (period II-III), sylar, delar 
till ryggtappsskäror, kniv- och rakknivsfragment 
samt flera oidentifierbara fragment (Eriksson & 
Grandin 2008; se figur 41 och 49). Dessutom 
påträffades en spiralarmring av guld i utkastlag-
ret på östkullens sluttning. Armringen är av 
dubbel guldtråd med enkel ristad streckornering 
vid ändarna; en typ som förekommer från period 
II till period IV (Eriksson 2008d; se figur 49). 
Med tanke på guldets ställning under bronsålder 
visar fyndet att kulthusen i Ryssgärdet varit be-
tydelsefulla platser där man haft tillgång till 
värdefulla och exotiska råmaterial. Guldfynd är 
ovanliga i grav- och boplatsmiljöer i regionen, 
men en parallell till ett liknande fynd är den 
guldten som framkom i en grav- och kulthus-
miljö vid Sommaränge skog (Forsman & Victor 
2007; se figur 81). Bronsföremål tillverkades här 
i en rik miljö präglade av hantering och depone-
ring av mänskliga kvarlevor, viltjakt, samt till-
redning och konsumtion av mat och dryck i fina 
koppar och skålar. 

Syntes 
Spåren efter föremålstillverkning vid kulthusen 
på boplatsens norra del har troligen varit en
återkommande aktivitet under mellersta och 
yngre bronsålder. Gjutningen vid kulthusen är 
den mest framträdande, men det är också ange-
läget att påpeka att det, i likhet med Apalle-

boplatsen, även fanns spår efter bronsgjutning 
nere på boplatsområdet. 

Gjutningen på kullarna har skett vid två visuellt 
framträdande kulthus på två distinkta höjdlägen 
inom boplatsen. Några gjuthärdar eller specifika 
inramningar kring gjutplatserna på kullarna 
kunde dock inte identifieras. Husen och aktivite-
terna på kullarna var inramade av stenröjda ter-
rasser som nåtts från boplatsen via stenröjda 
passager. Byggnadernas manifesta läge och vi-
suella exponering ner mot boplatsen kan ha ut-
nyttjats i syfte att framhäva aktiviteterna som 
försiggick på kultplatsen. Kultplatserna tycks ha 
använts kontinuerligt under större delen av 
bronsåldern. Överensstämmelse i kemisk sam-
mansättning mellan bronset i smältor respektive 
vissa bronsföremål funna på platsen antyder att 
pincetter och sylar tillverkats på platsen (Eriks-
son & Grandin 2008:358).  

I Ryssgärdets kulthusmiljöer har man också 
ägnat sig åt hantering och deponering av männi-
skoben, ätande, drickande och serverande i fina 
serviser och koppar, slakt, matlagning och kött-
konsumtion. Jag har även föreslagit att kulthus-
miljöerna hade en koppling till jakt, på grund av 
ett stort antal pilspetsar och en högre andel ben 
från vilda djurarter, jämfört med den intillig-
gande boplatsytan (Wigh 2008). Detta kan möj-
ligen kopplas till användningen av delar från 
jaktvilt i bronsålderns magi, vilket till exempel
antyds av innehållet i de så kallade schamanväs-
korna i sydskandinaviska gravfynd (Jennbert 
1993; Vretemark 2013). På kullarna har man 
även använt redskap som nålar, sylar och skra-
por vilket kan indikera andra hantverk, till ex-
empel skinnberedning (Lindberg 2008). Föremål 
av både brons och guld har hanterats uppe på 
höjderna.  

I den vetenskapliga bearbetningen av Ryssgär-
det-boplatsen föreslås att den fungerat som en 
central kultplats i bygden, och att boplatsen pe-
riodvis var en samlingsplats för gillen eller reli-
giösa högtider (Östling, Eriksson & Hjärthner-
Holdar 2008a). Bronshantverket på kullarna har 
i detta perspektiv tolkats som en del i hövding-
ens redistributiva ekonomi, där en lokal ledare 
låtit tillverka och skänka bronsföremål som för-
pliktigande gåvor i samband med ceremonier 
och gillen (Östling, Eriksson & Hjärthner-
Holdar 2008a:508). Detta är en intressant tolk-
ning som understryker att gjutningen och sam-
manhanget här kan knytas till lokalsamhällets
elit. Indikationen från Ryssgärdet, med möjlig 
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gjutning av rakknivsuppsättningar kan tala för 
att det var utrustning till ledande personer, eller 
till rituella specialister, som tillverkades vid 
ceremonierna i Ryssgärdets kulthus.  

Bronsgjutningen vid kulthusen har förmodligen 
utförts i samband med förfaderskult, begravning,
dryckesritualer, festmåltider eller ritualer kring 
krigare/jakt. Med tanke på terrasseringarna i 
framskjutet och upphöjt läge är det möjligt att 
gjutningarna och de andra aktiviteterna här var 
menade att synas, och kan delvis ha varit av 
publik karaktär. Fynd efter användning och till-
verkning av föremål till rakknivsuppsättningen 
(rakkniv, dubbelknapp och knivfragment) är 
intressanta, då föremål som rakknivar och pin-
cetter har kopplats såväl till prestige hos en man-
lig krigarelit, som till schamanistiska praktiker 
(ex Jennbert 1993; Treherne 1995). Frågan om 
produktionen är uttryck för en redistributiv eko-
nomi i regi av en lokal ledare, eller vilka alterna-
tiva sätt man skulle kunna förstå bronshantverk 
vid kultplatser som Ryssgärdet, är något vi ska 
återkomma till i avhandlingens slutdiskussion 
(kapitel V). 

Nyckelplatser: jämförande diskussion & 
slutsatser 

Hantverkets sammanhang: bronsgjutning på två 
omfattande bronsåldersbosättningar 
Båda nyckelplatserna var stora och långvariga 
bosättningar, som hyst flera samtida hushåll, 
åtminstone från mellersta bronsålder. I såväl 
Apalle som Ryssgärdet har boplatserna en eta-
bleringsfas i senneolitikum, och därefter konti-
nuerlig bebyggelse genom hela bronsåldern. 
Under bronsåldern var platserna förhållandevis 
vattennära, vid det inre av långsträckta havsvi-
kar. Invånarna vid Apalle och Ryssgärdet har 
därmed haft förbindelse till Östersjöskärgården. 
Såväl Apalle som Ryssgärdet ligger i lämings-
rika bronsåldersbygder (FMIS; se figur 12 och 
23). Bosättningarna representerar två av de mest 
fyndrika och ytmässigt omfattande boplatserna 
som hittills undersökts i Mälardalen. 

Boplatserna ligger klassiskt i terrängen, i rand-
zonen mellan sandiga och leriga marker och 
bergs- och moränryggar. Ryssgärdet, men troli-
gen även Apalle, har haft grav- och kultplatser 
på anslutande impediment bredvid boplatsytorna 
(se figur 50). I Apalle kan den yngre bronsål-
derns bosättning karaktäriseras som byliknande. 
Det är svårt att bedöma i vilken mån andra, stora 
bosättningar, som till exempel Ryssgärdet, haft 

liknande lämningar eftersom ingen annan plats 
haft Apalle-boplatsens exeptionella bevarande-
grad. Boplatsernas ytmässiga utbredning, fynd-
rikedom och mångskiftande lämningar talar för 
att bosättningarna varit stora och troligtvis haft 
en särskild betydelse i bygden, och att vissa 
invånare i såväl Ryssgärdet som Apalle hade 
hög status i lokalsamhället. Anknytningen till en 
lokal elit under mellersta-yngre bronsålder an-
tyds också av de prestigeföremål av brons som 
framställts i Apalle, och av guldfyndet i Ryss-
gärdet.  

I Apalle fanns indikationer på delvis produktion 
av exklusiva bronser med dekor och prestigefö-
remål som bältekupor, troliga glasögonspännen 
och möjliga svärds- eller dolkklingor och häng-
kärl. I Ryssgärdet vet vi mindre om föremålen 
som gjutits, men kemiska analyser indikerar att 
pincetter och knivar/rakknivar kan ha tillverkats 
lokalt. Vid Ryssgärdets ena kulthus påträffades 
dessutom en guldarmring, vilket visar på plat-
sens exklusiva resurser.  

Hantverkets närmiljö & inramningar: 
bronsgjutning vid långhus & kulthus 
Den rumsliga analysen visar att man gjutit inom 
två olika slags arenor i bebyggelsen. Vid Apalle-
boplatsen har bronsföremål gjutits inne i lång-
husmiljön, bland annat på den centrala gårdspla-
nen mitt på boplatsen.  Vid Ryssgärdet har man 
dels gjutit vid långhus på boplatsen, och dels vid 
kulthus. Tydligast spår fanns vid kulthusen i de 
rituella miljöerna strax ovanför boplatsen. 
Spridningen av bronsgjutningen vid Apalle och 
Ryssgärdet visar att tillverkning av bronser ut-
fördes på flera olika platser inom de bosättning-
arna. Metallföremål producerades alltså på flera 
olika platser inom större grav- och boplatskom-
plex. 

Skillnaderna mellan bronsgjutningens arenor 
inom bosättningarna vid Apalle respektive 
Ryssgärdet beror därför sannolikt på att utgräv-
ningarna täckt in olika delar av grav- och 
boplatskomplexen (se figur 50). Enstaka gjut-
fynd från kulturlager på boplatsytan i Ryssgärdet 
indikerar trots allt att bronsgjutning också före-
kommit vid boplatsens långhus. Slutsatsen av 
detta, tillsammans med gjutningen på Apalle-
boplatsen, är att metallhanverk utförts vid både 
långhus och kulthus inom de större grav- och 
boplatskomplexen i Mälardalsområdet. En bety-
delsefull skillnad mellan platserna, är att gjut-
ningen huvudsakligen kan beläggas på två olika 
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slags rumsliga och sociala arenor inom bosätt-
ningarna.  

Medan stora delar av hantverket vid Ryssgärdet 
skett i närmiljön kring kulthus har gjutningen i 
Apalle-boplatsen däremot utförts kring långhu-
sen i låglänt terräng. Långhusmiljöerna präglas 
delvis av andra aktiviteter och användnings-
smönster. I denna miljö fanns exempelvis en 
högre andel stora berednings- och lagringskärl 
och en hög andel obrända djurben. Här är en 
uppsjö av aktiviteter belagda, såväl matlagning, 
slakt, boningshus, odling och olika hantverk. 
Sannolikt har även rituella praktiker och mer 
ceremoniella aktiviteter skett även här. Dock har 
mer formaliserade kultplatser, i likhet med 
Ryssgärdets kulthusmiljöer, troligen legat i mer 
höglänt terräng strax norr och öster om Apalles 
boplatsområde (se figur 50). Detta talar för att 
tillverkning av bronsföremål, åtminstone under 
yngre bronsålder, skett parallellt inom olika 
omständigheter på de större boplatserna.  

Gjutplatserna som framträtt innebär att vissa 
tidigare antaganden och teorier kan omvärderas. 
Jag har visat att den föreslagna hantverksplatsen 
K33 i Apalle knappast kan ha varit den enda 
eller dominerande hantverksplatsen på boplat-
sen, eftersom en stor andel av gjutavfallet har en 
betydligt vidare spridning i tid och rum (jfr Ul-
lén 2003a:46, 2003b:65, 2003c:76; Goldhahn 
2007).  

Att gjutning av bronser skett på flera olika plat-
ser inom samma lokal visar att vi måste överge 
antagandet om specifika hantverksområden eller 
verkstadsplatser. Gjutning i verkstäder eller på 
särskilda hantverksplatser har varit en uttalad 
eller outtalad förväntan i många tidigare tolk-
ningar (se kapitel 1.2). Gjutavfallets fyndkontex-
ter och spridning motsäger särskilt arrangerade 
eller anpassade platser eller byggnader för me-
tallhantverket. Av ett sådant scenario hade man 
kunnat förvänta mer koncentrerade ackumulat-

ioner av gjutavfall vid en, eller ett par enskilda 
platser. Bronsgjutningen framträder istället som 
en helt integrerad aktivitet, utförd på flera delar 
av bosättningarna vid Apalle och Ryssgärdet. 

I Apalle-bosättningens yngsta faser har gjutav-
fall avsatts på större, öppna ytor, gårdsplaner 
mellan husen, samt inuti ett antal olika hus inom 
boplatsen. Från period V kan gjutavfall knytas 
till inte mindre än tre enskilda långhusbyggnader 
på olika delar av boplatsen. I två av dessa hand-
lar det om fynd av gjutformsfragment i långhu-
sens härdar, vilket indikerar gjutning inomhus. 
Vid Ryssgärdet är bronsgjutning intill de två 
kulthusen uppenbarligen varken den enda eller 
dominerande aktiviteten på kultplatserna. Sna-
rare framträder bronshantverket som en del av 
en ceremoniell kontext där bland annat konsumt-
ion av mat och dryck ur fina serviser och hante-
ring av mänskliga kvarlevor varit andra, bety-
delsefulla delar. 

Nyckelplatserna visar också att gjutplatserna 
relativt ofta låg i synliga och centrala lägen på 
bosättningarna (jfr Goldhahn 2007). Valet av 
gjutplats indikerar att tillverkningen var avsedd 
att bevittnas. Kanske på grund av att produkt-
ionen ingått i publika ritualer av olika slag. Vid
Ryssgärdet har gjutningen vid kulthusen tolkats 
som en centraliserad produktion där bronser 
tillverkats och distribuerats i regi av en lokal 
ledare i samband med rituella sammankomster 
(Östlund, Eriksson & Hjärthner-Holdar 
2008a:508f). Att gjutningar på bosättningarna 
även skett vid rituella sammankomster är ett 
rimligt antagande både i relation till föremålsty-
perna som tillverkats, och i ljuset av att båda 
platserna kan ha haft någon form av central-
funktion. Jag vill dock föreslå andra sätt att för-
stå gjutningen inom bosättningens samlingsplat-
ser och kultplatser, än som en ritualiserad, höv-
digacentraliserad verkstadsproduktion för vidare 
distribution. Mer om detta i kapitel V. 
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Figur 50. Landskapets topografi kring Apalle-
bosättningen i skuggad höjdrelief samt registrerade 
fornlämningar i form av grå prickar. Apalles under-

sökningsområde och byggnader illustrerade i rött 
och Ryssgärdets i blått (obs ej i skala samt något 

förskjuten från ursprunglig nordriktning). Figuren 
visar bebyggelsekomplexens likartade topografiska 
lägen, och långshusmiljöernas kontra kulthusmiljö-
ernas förhållande till terrängen. Bakgrundskarta: 
skärmdump från FMIS. Illustration: Författaren. 

Hantverkets organisation: sociala & politiska 
aspekter av bronsgjutningen på stora boplatser 
Att man gjutit brons inom två olika arenor i
bebyggelsen – kulthusmiljöer respektive lång-
husmiljöer – vad speglar det? Tvärt emot vad 
man intuitivt kan tro verkar det inte motsvara en 
uppdelning mellan hushållsproduktion av var-
dagsföremål inne på boplatserna, kontra pre-
stigeföremål och kultföremål på kultplatser. I
Apalles långhusmiljö har man inte enbart produ-
cerat enklare redskap och smycken, utan en upp-
sjö olika föremålstyper, varav flera hör till peri-
odens mest prestigefulla, som bältekupor och 
förmodade glasögonspännen. Snarare framträder 
en variationsrikedom där valet av gjutplats tycks 
ha styrts av andra principer än vad vi hittills 
lyckats fånga in med traditionella modeller som 
prestigegods-hushållsproduktion.  

Gjutingen har innefattat tillverkning av prestige-
föremål och utrustning för rituella specialister 
och andra socipolitiskt betydelsefulla institut-
ioner i lokalsamhället. I Apalle har gjutformar 
för dekorerade föremål påträffats på den stora, 
öppna ytan i boplatsens södra del. Under yngre 
bronsålder var denna yta inringad av samtida
långhus och andra byggnader, och ger intryck av 
att ha varit en viktig aktivitetsyta och samlings-
plats. Det är tänkbart att bronsgjutningen där 
kunde bevittnas av fler människor, kanske såväl 
av bosättningens invånare som tillresande från 
den omgivande bygden. Detsamma kan förelås 
för delar av den produktion som varit lokaliserad 

till boplatsens mittyta, kring den flacka, upp-
stickande bergsknalle som utgjort navet för den 
gemensamma gårdsplanen med skärvstenshög, 
omgiven av långhus. Inom denna centrala 
gårdsplan fanns en stor mängd gjutavfall som 
ackumulerats under flera av boplatsens faser.
Det inte omöjligt att delar av hantverket här ska 
sättas i samband med politiska, rituella och soci-
ala sammankomster på den omfattande bosätt-
ningen. Inte minst då gjutformarna visar att 
bronsföremålen som tillverkats innefattat pre-
stigeföremål som bältekupor, möjliga glasögon-
spännen och svärd/dolk. 

Även Ryssgärdet-bosättningen kan periodvis ha 
fungerat som samlingsplats för den omgivande 
bygden (Östlund, Eriksson & Hjärthner-Holdar 
2008a). Bosättningens omfattning och de fram-
trädande kultplatserna, indikerar att boplatsen 
varit en rituell samlingsplats, kanske knuten till 
en ledande familj (Östlund, Eriksson & Hjärth-
ner-Holdar 2008a, 2008b). Bronshantverket vid 
Apalle och Ryssgärdet har delvis försiggått på 
platser som ligger centralt och visuellt tillgäng-
liga. Att bronsföremål gjutits inne vid kulthusen, 
och finns bland avfallet från fester eller mat- och 
dryckesritualer, talar för att tillverkningen kan 
ha utgjort en del i begravningsritualer och förfä-
derskult.  

I båda fallen föreslås alltså att delar av gjutning-
en utförts som en del i publika ritualer. Detta på 
grund av metallhantverkets integrerade och 
ibland manifesta läge i bebyggelsen. Att poli-
tiskt betydelsefulla föremål tillverkats på detta 
sätt skulle också överensstämma med bosätt-
ningarnas funktion som periodvisa samlingsplat-
ser eller kultplatser för en omgivande bygd (ex 
Hjärthner-Holdar, Eriksson & Östling 2008; 
Lindström 2011). Delar av produktionen, såväl 
vid Apalle som vid Ryssgärdet, kan ha utförts 
som en iögonfallande aktivitet under sådana 
sammankomster.  

3.3.3. Gjutning i långhusmiljöer 
I följande delkapitel presenteras platser från 
tätgruppen där bronsgjutning kan beläggas vid 
långhusbebyggelsen på boplatser (se tabell 3).
Bronsålderns boplatser är ofta dåligt bevarade 
och skadade av plöjning, eftersom de i princip 
alltid ligger i marktyper som odlats under histo-
risk och modern tid. Sönderplöjda kulturlager 
och bortplöjda anläggningar försvårar inblick i 
platserna i allmänhet och specifika aktiviteter, 
som bronsgjutning, i synnerhet. Trots hög frag-
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menteringsgrad kan gjutfynden från boplatsläm-
ningarna, när det studeras i detalj, ge mycket ny 
information. Särskilt gjutfynden från de mest 
välbevarade exemplen, som här lyfts fram från 
fallstudiens tätgrupp. Från boplatserna vid Vrå, 
Bredåker, Skuttunge kyrka och Trollbo kan nya 
inblickar i metallhantverket vid långhusen på 
bronsålderns boplatser vinnas. 

Först en kort kommentar kring begreppet lång-
husmiljö. Långhusmiljöer syftar på områden 
med permanenta boningshus där man bott, över-
nattat och utfört en stor del av de dagliga syss-
lorna. Ett långhus brukar definieras som ett hus 
med större längd än bredd, men begreppet an-
vänds ibland även för hus där skillnaden i pro-
portioner är mycket liten (Göthberg 2007:12). 
Med långhus avses här ett rektangulärt hus med 

stolpburet tak, som innefattat tre eller fler bock-
par. Långhus var multifunktionella och har till 
exempel innefattat förråd, ibland bås för djur, 
men var primärt avsedda för boende. Ett likhets-
tecken mellan långhus och bostad kan naturligt-
vis vara problematiskt. Det kan inte uteslutas att 
vissa långhus helt saknat funktion som bonings-
hus, och istället varit förråd, hus för djur, sam-
lingslokaler eller hus för särskilda ritualer. Be-
nämningen långhusmiljöer är såklart en term, 
med tanke på att det ofta funnits fler slags hus på 
boplatserna. De välbevarade huslämningrna från 
Apalle (Ullén red. 2003) ger en uppfattning om 
den variationsrikedom i byggnadstyper som en 
gång kan ha funnits på bronsåldersboplatser. Att 
kalla dem ”långhusmiljö” kan ändå motiveras då 
långhusen varit det kontinuerliga och definie-
rande inslaget på bronsålderns boplatser.  

Plats Gjutfynd (antal fragment) Tillverkade föremål
Apalle (nr 2) 144 degelf. & 373 gjutformsf. Bältekupor, halsringar, holkyxor, hängkärl, svärd/dolk(?), 

glasögonspännen(?)
Vrå (nr 29) 1 degelf.(?) & 204 gjutformsf. Halsringar/dräktnålar(?)
Bredåker (nr 3) 42 degelf. & 97 gjutformsf. Skivhuvudnål, halsring(?), holkyxa(?)
Skuttunge kyrka (nr 21) 6 gjutformsf. Glasögonspänne(?)
Trollbo (nr 28) 3 gjutformsf. -

Tabell 3. Gjutfynd från långhusmiljöer från studiens nyckelplats och tätgrupp. Ett frågetecken efter listad föremåls-
typ anger att bedömningen är osäker. 

Vrå 

Om bosättningen 
Vrå-boplatsen undersöktes 1991 inför utbyggna-
den av stadsdelen Alsike vid Knivsta, strax sö-
der om Uppsala (Karlenby red. 1997; Göthberg, 
Forenuis & Karlenby red. 2002). Bosättningen 
låg i kanten av en smal dalgång, där låglänt
åkermark övergick mot bergs- och moränmark. 
Det vidsträckta grav- och boplatsområdet inne-
fattade dels högre morän- och bergspartier i 
öster, dels ett mellanparti på ett sandigt terrass-
läge, och dels flacka lermarker i norr, väst och 
söder (se figur 52). Över hela boplatsområdet 
fanns flacka, uppstickande berghällar, varav 
flera hade skålgropsristningar (Göthberg, Fore-
nius & Karlenby red. 2002:96). Boplatsens cen-
trala och mest intensivt använda delar låg på den 
svagt upphöjda sandterrassen, direkt nedanför 
den branta bergs- och moränhöjden. Under 
bronsåldern bör boplatsen legat relativt strand-
nära vid en långsträckt vik, och därmed haft ett
kommunikativt läge mot Östersjöskärgården 
(Karlenby red. 1997:9). Den omgivande dal-
gången är rik på fornlämningar, med skålgrops-
lokaler, skärvstenshögar och ett flertal stensätt-

ningar i krönläge (Göthberg, Forenius & Kar-
lenby 2002:10). Vrå-boplatsen ligger inom i den 
fornlämningsrika bygden längs norra Mälarkus-
ten. 

Vid Vrå undersöktes både delar av boplats och 
grav- och kultplats, och liknar därmed situation-
en på Ryssgärdet-bosättningen. På de låglänta 
sand- och lermarkerna hade det legat långhusbe-
byggelse (se figur 51 och 52). På moränhöjderna 
i öster undersöktes ett gravfält med stensättning-
ar, en skärvstenshög, aktivitetsytor och en hus-
lämning, vilken i efterhand tolkats som ett kult-
hus från bronsålder.  

Vrå-boplatsen har också stora likheter med Ap-
alle-bosättningen, både i utbredning, topogra-
fiskt läge och bebyggelsens kronologi (se figur 
52). Boplatsen vid Vrå var dock betydligt sämre 
bevarad och undersöktes heller inte lika ingå-
ende som Apalle-boplatsen. Materialet från Vrå 
representerar därför en mer typisk fyndbild som 
återstår på överplöjda boplatser. Sammantaget 
18 huskonstruktioner identifierades (Göthberg, 
Forenius & Karlenby red. 2002:52). Kronologin 
och frågan om samtidighet mellan byggnader är 
svårbedömd, och åtta av långhusen saknar helt 
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dateringar. Bosättningen vid Vrå hade en etable-
ringsfas i senneolitikum, påvisad genom tidsty-
pisk keramik och ett tvåskeppigt långhus på den 
centrala boplatsytan (Göthberg, Forenius & Kar-
lenby red. 2002:177f).  

Den centrala boplatsytan dominerades i övrigt 
av bebyggelse och anläggningar från äldre-
mellersta bronsålder. Till denna tid hörde ett 
eller två av långhusen, och flera gropsystem på 
bosättningens centrala delar (Karlenby 
1997b:15; Gustafsson 1997:46). De identifierade 
huslämningarna på Vrå-boplatsen ska ses som 
ett minimum, på grund av den intensiva plöj-
ningen samt det faktum att bebyggelsen från 
mellersta och yngre bronsålder tycks ha sin hu-
vudsakliga utbredning utanför undersöknings-
området (Karlenby 1994:13). Keramiken från 
boplatsen domineras av bronsålderns klassiska 
kärlformer och ytbehandlingtyper. I benmateri-
alet fanns de klassiska tamdjuren får/get, svin 
och nöt, samt inslag av häst och fisk (Sigwallius 
1997; Göthberg, Forenius & Karlenby red. 
2002:110). På boplatsytan framkom även fyra 
brända kraniefragment från människa (Sigwal-
lius 1997:81). 

Från mellesta-yngre bronsåldern fanns långhus, 
möjliga grophus, stenpackningar, härdar, kok-
gropar, gropsystem, samt skärvstensflak och en 
skärvstenshög med en sekundärbegravning. Da-
teringar och huslämningar från yngre bronsålder 
är förhållandevis få, vilket troligen beror på att 
bosättningen under denna tid haft sin tyngdpunkt 
strax norr om det undersökta området (Karlenby 
1997b:15, 1997b:17). Under mellersta-yngre 
bronsålder anlades även flera stensättningar på 
bergs- och moränhöjden (Biwall & Göthberg 
2002:75f). Gravarna var oregelbundna, rundade 
och rektangulära stensättningar, diffusa stensam-
lingar, en röseliknande stensättning och mitt-
blocksgravar. Vissa gravar har markerats med 
enstaka stenar, många gravar saknade helt asso-
cierade fynd och vissa gravliknande konstrukt-
ioner innehöll endast djurben. Gravfältet har en 
uppskattad datering till bronsålder-äldsta järnål-
der. Två 14C-dateringar från gravfältet föll inom 
äldre respektive yngre bronsålder (Biwall & 
Göthberg 2002:75).

På bergs- och moränhöjden ovanför boplatsen 
fanns, förutom 15 stensättningar, även härdar, 
kokgropar, en skärvstenshög, flera skärvstens-
flak och resterna efter en tvåskeppig byggnad 
(hus 13). Dateringarna inom gravområdet faller 
inom period IV och V, med dateringar från 1300 

till 800 f.Kr. (Karlenby 1997b:20). Den 
tvåskeppiga byggnaden tolkades vid undersök-
ningen som en del av platsens senneolitiska bo-
sättningsfas, men har senare omtolkas som ett 
kulthus från bronsålder (Forsman & Victor 
2007:143; Karlenby 2011a:176). Leif Karlenby 
har poängterat byggnadens konstruktionsmäss-
iga paralleller till hus 11a i Ryssgärdet och har 
beskrivit Vrå-boplatsens östra delar med föl-
jande ord i sin avhandling om yngre bronsål-
derns kultplatser: 

I samband med en av gravarna fanns ett mindre 
tvåskeppigt hus. Vid undersökningstillfället var 
kunskaperna om bronsålderns kulthus ganska 
bristfällig, så den tvåskeppiga byggnaden tol-
kades som ett senneolitiskt hus. Emellertid 
finns det nu anledning att misstänka att det fak-
tiskt rör sig om ett kulthus med rituellt sam-
band med den närliggande graven. Inga sen-
neolitiska lämningar fanns i närheten av huset 
eller gravfältet, dessa låg koncentrerade till en 
mindre yta en bit bort. Rent typologiskt passar 
inte huset heller in i senneolitiska husmateri-
alet. (Karlenby 2011a:176) 

Tolkningen av byggnaden som ett kulthus gör 
att Vrå-boplatsens struktur stämmer väl med den 
rumsliga organisation som observerats på andra, 
samtida bosättningar i regionen (ex Eriksson & 
Östling 2005; Forsman & Victor 2007; Larsson 
red. 2014). Som framgår av sammanställningen i 
denna fallstudie är grav- och kulthusmiljöer ett 
återkommande inslag i bergs- och moränmarken 
på de större bronsåldersbosättningarna. Till 
skillnad från i Vrå finns dock ofta spår efter 
bronsgjutning även i kulthusmiljöerna (se kapi-
tel 3.3.4.). 

Bronsgjutning 
I likhet med Apalle-undersökningen eftersöktes 
bronshantverk vid Vrå-boplatsen främst genom 
att försöka identifiera ugnar eller andra process-
anläggningar. I rapporten föreslogs ett av grop-
systemen, där en stor mängd gjutavfall påträffa-
des, ha fungerat som hantverksgropar eller hant-
verksplatser, men detta bedömdes slutligen som 
mindre sannolikt (Holm 2002: 38ff). I brist på 
ugnar eller gjuthärdar lämnades frågan om möj-
lig gjutplats öppen. Jag menar att det påträffade 
gjutavfallets spridning och fyndkontexter ändå 
synliggör flera sannolika områden för brons-
gjutning inom långhusmiljön vid Vrå. Gjutavfal-
lets spridning talar för att bronsföremål tillver-
kats på såväl centrala som perifera delar av 
boplatsområdet under mellersta och yngre 
bronsålder.  
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Gjutavfallet är omfattande, sammantaget drygt 
200 fragment av keramiska gjutformar, från 
flera delar av boplatsen (se bilaga 2). Det är 
uppenbarligen rester efter återkommande hant-
verk. Gjutavfall hade avsatts såväl invid husen 
på den centrala boplatsytan som vid husgruppen 
längre ut i lermarken mot norr (se figur 51).  I 
samtliga fall rör det sig om kasserade gjutformar 
som sekundärdeponerats i kulturlager, gropar 
och gropsystem. Huvuddelen av gjutformsfrag-
menten framkom i gropsystemen på boplatsytor 
i väster och norr. Fynd och 14C-dateringar från 
gropsystemen indikerar att de fyllts under tids-
spannet mellersta-yngre bronsålder (Holm 
2002:32). Gjutavfallet härrör troligen från till-
verkning som bedrivits inom den omgivande 
boplatsytan. Gjutfynd påträffades även i gropar 
och i ett skärvstensflak på en gårdsplan vid ett 

långhus på sandterrassen (se figur 51). Sannolikt 
har bronsgjutning utförts även här på den cen-
trala boplatsytan; i eller vid boningshusen eller 
aktivitetsytor och gårdsplaner runt husen. 

I gjutmaterialet fanns gjutkaviteter för tenfor-
miga föremål, flata och konvexa ytor på före-
mål, men inga av de tillverkade föremålstyperna 
kunde identifieras. De många tenformiga in-
trycken talar för tillverkning av halsringar eller 
dräktnålar. I likhet med gjutningen på Apalle-
bosättningen tycks bronshantverket på Vrå-
boplatsen alltså utförts på flera olika platser 
inom långhusområdet. Även om materialet inte 
medger identifiering av det exakta läget för olika
gjutningar, ger det ytterligare ett belägg för åter-
kommande bronsgjutning i långhusmiljön på en 
större bosättning. 

Figur 51. Plan över grav-och boplatskomplexet vid Vrå med samtliga byggnader (ofyllda rektanglar), stensättning-
ar (helsvarta) och fynd av gjutformsfragment markerade (röda stjärnor). Stora stjärnor indikerar fyndplatser med 

mer än ett fynd). Gröna partier markerar berg i dagen och blå partier kulturlager. Omarbetad efter Göthberg, 
Forenius & Karlenby (red. 2002: fig. 7, 41 & 65). 
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Figur 52. Delar av undersökningsområdet vid Vrå-boplatsen 1991. Översiktsbild över västra åkern, från väster. Till 
höger i bild påträffades hus 3. På högre mark i bakgrunden låg boplatsens centrala delar på sandplatån och där 

bortom, på bergs- och moränryggen, låg gravfältet. Foto: Jonas Åstrand. ATA (Beskuren).

Bredåker 

Om bosättningen 
Vid början av 00-talet delundersöktes en omfat-
tande brons- och järnåldersboplats vid Bredåker, 
strax norr om Gamla Uppsala. Bronsåldersbo-
sättningen har berörts av olika arkeologiska 
delundersökningar och schaktningsövervakning-
ar genom åren (Fagerlund 2004; Göthberg & 
Schütz red. 2006; Frölund & Schütz red. 2007). 
Hittills har endast utkanterna av den vidsträckta 
bronsåldersbosättningen berörts (Schütz  &
Frölund 2007:27; Frölund & Schütz red. 
2007:255).  

Utgrävningsresultaten, tillsammans med den 
omgivande fornlämningsbilden (FMIS), indike-
rar att boplatsen ingår i ett större grav- och 
boplatskomplex. 200 meter öster om den under-
sökta boplatsytan ansluter ett bergs- och morän-
impediment med skärvstenshögar och ett mindre 
gravfält med stensättningar (RAÄ 105). Boplat-
sens utbredning indikeras även av lösfynd och 
skärvstenshögar i åkern (RAÄ 269:1-3). Bosätt-
ningen ligger i slättbygd, men har ett karaktärist-
iskt läge i övergången mellan lerslätt och hög-
länt bergs- och moränmark. Under bronsåldern 
hade platsen ett kommunikativt läge, med närhet 
till den havsvik då Mälarvikens fjärdsystem 
sträckte sig långt upp i Uppland. Området är rikt 
på fornlämningar från yngre bronsålder och 
äldre järnålder, och Bredåker ligger i fornläm-
ningsrika bygder längs norra Mälarkusten 
(FMIS).  

På boplatsytorna som undersökts har bara ett 
fåtal byggnader med möjlig datering till yngre 
bronsålder identifierats (Frölund & Schütz red. 
2007:72, 260). Merparten av bebyggelseläm-
ningarna var istället från järnålder. Bronsålders-
bosättningens centrala delar låg sannolikt öster 
och sydöst om det hittills undersökta området, 
där kulturlager och anläggningar bedömdes fort-
sätta och intensifieras (Schütz  & Frölund 
2007:27f). De undersökta områdena var delar av 
en större bronsåldersbosättning. Dateringarna 
från boplatsområdet var främst från yngre 
bronsålder period IV-VI, men det fanns även 
inslag från äldre bronsålder (Frölund & Schütz 
red. 2007:18; Schütz  & Frölund 2007:27, 48f).  

På den mest intensiva boplatsytan (område B) 
påträffades rikligt med keramik med för brons-
åldern tidstypiska ytbehandlings- och kärltyper 
(Eriksson 2007). Här fanns rabbad keramik och 
en stor andel tunnformiga och bikoniska kärl, 
men också en mindre andel tunnväggiga kärl 
och skålar, varav ett fynd med kannelerad dekor 
(Eriksson 2007:167). 50 % av keramikmaterialet 
härrörde från rabbade kärl (Eriksson 2007:164).
Till fynden från bronsåldersboplatsen hör också 
en bronskniv från yngre bronsålder som påträf-
fades i en grop (Schütz. 2006; Frölund & Schütz 
red. 2007:18). Djurbensmaterialet dominerades 
av får/get, nöt och svin, med inslag av häst, 
hund, fisk, säl, utter, fågel och smågnagare 
(Schütz  & Frölund 2007:45). Platsens karaktär 
av permanentbosättning med långhus förstärks 
ytterligare av de årderspår som påträffats, vilka 
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sannolikt tillhör bronsåldersfasen (Schütz  &
Frölund 2007:51). 

Bronsgjutning 
På Bredåker-boplatsen fanns spår av bronsgjut-
ning på flera olika aktivitetsytor med byggnader, 
kulturlager, gropar, härdar och stolphål. Det 
tillvaratagna gjutavfallet består av ett 100-tal 
gjutformsfragment och ett 40-tal degelfragment, 
samt ett 20-tal smältor och bronsdroppar. In-
trycken i gjutformarna visar tillverkning av kon-
vexa och plana delar på föremål, möjligen från 
holkyxor eller huvuden till dräktnålar (Eriksson 
2007:171). Mer välbevarade gjutformsfragment 
med dekor av koncentriska cirklar visar gjutning 
av en större skivhuvudnål, sannolikt från period 
V (se figur 53). Det finns också formar med mer 
anonyma tenformiga intryck, varav åtminstone 
några tycks ha varit avsedda för halsringar. 
Några av ringarna kan eventuellt ha haft spiral-
formad dekor (Eriksson 2007:171). Bronshant-
verket som hittills belagts på Bredåker-boplatsen 
kan dateras till period IV-VI, med tyngdpunkt i
period V (Schütz  & Frölund 2007:48f). 

Figur 53. Till vänster: Gjutformsfragment till en 
skivhuvudnål påträffad på Bredåker-boplatsen. Foto: 
Bengt Backlund, Upplandsmuseet. Till höger: Rekon-

struktionsteckning av skivhuvudnålen som gjutits i 
formen från Bredåker. Teckning: Kerstin Åberg. 

Gjutavfallet påträffades i kulturlager, fyllningen 
i avfallsgropar och i härdar (se bilaga 2). Sprid-
ningsbilden indikerar att gjutning bedrivits inom 
flera olika ytor, men gjutplatsernas samtidighet 
är svårbedömd (Schütz  & Frölund 2007:45; 
Schütz 2007:246). Inom en av boplatsytorna 
identifierades en gjuthärd (A1516) tack vare 
fynd av en liten gjutdroppe i härdens fyllning, 
och en omgivande koncentration av kasserade 
deglar och gjutformar (Schütz  & Frölund 
2007:36). En meter från gjuthärden påträffades 
en möjlig gjutgrop (A1533), en sandfylld grop 
med fynd av gjutformsfragment. Eventuellt har 
man ställt uppvärmda gjutformar här under gjut-
ningen, då avståndet till gjuthärden överens-

stämmer väl med ett sådant syfte (Schütz 
2007:240f).  

Gjutplatsen med gjuthärd låg inom en anlägg-
ningstät aktivitetsyta från yngre bronsålder (se 
figur 55). Förutom gjutspår innehöll kulturlagret 
lerklining, keramik, djurben, en malsten och en 
bensyl. I området fanns även ett möjligt grophus 
och två stolpburna byggnader. Dessa låg endast 
några meter från den konstaterade gjuthärden 
och den största koncentrationen av gjutfynd, och 
tolkades som möjliga verkstadshus i anslutning 
till bronshantverket (Schütz 2007: 243f). 

Underlaget för att datera och tolka byggnadsres-
terna i anslutning till gjutfynden är tyvärr ma-
gert. Husens utseende och datering är osäker,
men antogs vara samtida med gjutningen 
(Schütz  & Frölund 2007). Det ena är resterna 
efter ett litet grophus från yngre bronsålder,
tolkad som en verkstadsbyggnad (Schütz  & 
Frölund 2007:33f). Den andra huslämningen är 
mer osäker, och utgörs av en stolphålskocentrat-
ion tolkad som en rektangulär byggnad. Denna 
konstruktion identifierades först i efterbearbet-
ningsfasen och dess relation till kulturlagret med 
gjutfyndet var oklar (Schütz  & Frölund 2007:35 
Schütz 2007:244). Ett annat rekonstruktionsför-
slag skulle kunna vara att stolpsättningen utgör 
resterna efter en rundad, oval byggnad (se K33 
vid Apalle, kapitel 3.3.2.). Området har troligen 
ingått i en större bosättning med långhus under 
yngre bronsålder. Boplatsområdet tycks fortsätta 
utanför schaktet åt öster (Schütz  & Frölund 
2007:27f). Av de två långhusen inom bronsål-
dersboplatsen har endast det ena daterats typolo-
giskt till yngre bronsålder. Större delen av lång-
husbebyggelsen tycks dock ha legat utanför 
undersökningsområdet. 

Det sammantagna intrycket av fynd- och an-
läggningsbild, årderspår och områdets läge i 
terrängen är att bronsgjutningen vid Bredåker 
skett i ett större boplatsområde med permanent 
bosättning under yngre bronsåldern. Som de 
undersökande arkeologerna framhållit talar gjut-
fyndens kronologiska och rumsliga spridning för 
att ”bronsgjutningen inte var en isolerad förete-
else utan att den tidsmässigt kan knytas till andra 
aktiviteter och bebyggelse vida utanför gjuteri-
lämningarnas läge” (Schütz 2007:246f). I likhet 
med boplatserna vid Vrå, Apalle och Ryssgärdet 
har gjutning sannolikt även skett inom flera de-
lar av boplatsområdet. Gjutningen på Bredåker-
boplatsen visar på tillverkning av dräktnålar och 
halsringar och möjligen holkyxor (Eriksson 
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2007:170ff; se bilaga 2). Platsen visar därmed 
ytterligare ett fall där bronser gjutits i anslutning 
till långhusbebyggelse inom ett större grav- och 
boplatskomplex under period IV-VI. Tillverk-
ningen av en stor skivhuvudnål från period V, 

samt en eventuell halsring med vriden dekor, 
indikerar att metallhantverket på boplatsen 
ibland också omfattade prestigeföremål och 
personliga attribut för medlemmar av elitkollek-
tivet. 

Figur 54. Undersökningsområdet vid Bredåker. Plan över undersökningsområdena där områdena CD, Vittulsbergs-
vägen (Vb) 1-2 och B motsvarar delytor av ett större sammanhängande boplatsområde från yngre bronsålder. På 

planen illustreras även spridningen av förhistorisk keramik. Efter Frölund & Schütz red. (2007: figur 97). 
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Figur 55. Spridningen av gjutavfall på den delundersökta bronsåldersboplatsen vid Bredåker. På planen syns de 
eventuella byggnaderna 22 och 54, som kan ha varit samtida med gjutningen. Efter Frölund & Schütz (red. 2007: 

fig. 137). 

Skuttunge kyrka 

Om bosättningen 
Bosättningen vid Skuttunge kyrka ligger strax 
utanför Björklinge, två mil norr om Uppsala, 
och delundersöktes 2006 inför en utvidgning av 
kyrkogården (Seiler & Östling 2008). Trakten är 
rik på bronsålderslämningar och ligger i utkan-
ten av de fornlämningstäta bygderna längs norra 
Mälarkusten (FMIS). Boplatsen låg i svagt syd-
västsluttande lermark, och anslöt i norr till mer 
höglänt impedimentsmark, vilken idag är helt 
bebyggd. Det undersökta boplatsområdet har 
sannolikt ingått i ett större boplatskomplex från 
bronsålder. Bosättningens utbredning är inte helt 
klarlagd, men en skärvstenshög och intensiva 
boplatslämningar från period V-VI, cirka 100 
meter ut i åkermarken talar för att boplatsen 

fortsatt åt väster (Aspeborg 1994). Boplatsen har 
legat vattennära både i förhållande till Jumkilsån 
och Skuttungeån, och till den fornsjö som tros 
ha legat vid Skuttunge under bronsålder. De 
äldsta bosättningsspåren på ytan är från sen-
neolitikum (Seiler & Östling 2008:67). Därefter 
tycks bosättningen haft kontinuitet hela bronsål-
dern igenom (Seiler & Östling 2008:70f). Tolk-
ningen av boplatsen försvåras dock av att många 
hus saknar dateringar, att bebyggelsen störts av 
omfattande yngre järnåldersbebyggelse inom 
samma yta samt att boplatsområdet fortsätter 
utanför undersökningsområdet.  

Från äldre bronsålder kunde en handfull två- och 
treskeppiga långhus identifieras. Dessa tolkades 
som en ensamgård, vilken flyttat runt över ytan 
med ca 100-åriga mellanrum, men flera samtida 
hus parallellt kan inte heller uteslutas (Seiler & 
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Östling 2008:70). Från yngre bronsålder-äldsta 
järnålder finns 4-8 långhus, några mindre fyr-
stolpshus samt ett ovalt hus. De sistnämnda har 
tolkats som ekonomibyggnader. Dateringsun-
derlaget är för osäkert för att avgöra samtidighet 
mellan husen. 

Boplatslämningarna vid Skuttunge bedömdes 
som ”en antydan om att det troligen funnits en 
tämligen livskraftig bosättning här under mel-
lersta och yngre bronsålder, som sannolikt 
sträcker sig utanför undersökningsområdet” 
(Seiler & Östling 2008:60). Djurbensmaterialet 
från bronsålder omfattar huvudsakligen nöt, gris 
och får/get, men även inslag av häst, hund och 
fisk (Seiler & Östling 2008:55ff). Bland kera-
mikfynden finns bronsålderns klassiska kärlty-
per representerade; stora rabbade kärl, dubbel-
koniska kärl och en polerad skål (Seiler & Öst-
ling 2008:59f). Flera bronsfynd från bronsål-
dersfasen framkom genom metalldetektering av 
kulturlager och ploglager; två slitna rakknivs-
/knivfragment, en sliten dubbelknapp samt hu-
vudet till en skivhuvudnål i brons, troligen från 
period V (Seiler & Östling 2008:46f).  

Bronsgjutning 
Tillverkning av bronsföremål på Skuttunge-
boplatsen påvisades genom fynd av gjutforms-
fragment (se bilaga 2). Ett av dessa påträffades i
ett kulturlager och är bedömt som osäkert (se 
bilaga 2). Fem gjutformsfragment bedömdes
som säkra och framkom i ett av boplatsens lång-
hus (Seiler & Östling 2008:99; se figur 56).
Gjutning i eller direkt invid ett långhus har pa-
ralleller till gjutavfall i hus från Apalle-
boplatsens yngre boplatsfaser. Ett av fragmenten 
från huset har möjligen tillhört gjutformen för 
ett glasögonspänne (Grandin & Hjärthner-
Holdar 2008:7f). Föremålets begränsade storlek 
antyder i så fall att det rör sig om ett äldre 
spänne (Grandin & Hjärthner-Holdar 2008; Sei-
ler & Östling 2008:38f), förmodligen från period 
III. 

Gjutavfallet hade avsatts i kulturlagerrester inne 
ett treskeppigt långhus, 13 x 6,5 meter stort (hus 
5). Kulturlagerresterna tolkades som del av ett 
ursprungligen sammanhängande golvlager i den 
norra delen av huset (Seiler & Östling 2008:99; 
se figur 57). Kol påträffades nästan uteslutande i 
husets norra del, vilket kan tyda på att eldstaden 
ursprungligen funnits i denna del av huset (Sei-
ler & Östling 2008:99). Rummet med gjutfynd 
och härd kan då ha varit själva bostadsdelen. 
Den korta huskonstruktionen är typisk för yngre 

bronsålder, medan husets nord-sydliga längrikt-
ning är ovanlig för perioden (Karlenby 1994;
Göthberg 2000:22). Hus 5 låg inom en yta där 
lämningarna var välbevarade, och betecknades 
som en ”relativt ostörd bronsålderskontext” 
(Seiler & Östling 2008:59), och flera av bron-
serna som framkom vid metalldetektering på-
träffades vid just hus 5. 

Figur 56. Översiktsbild över hus 5 från söder. Foto: 
Charlotta Helgesson, RAÄ UV. 

Hus 5 daterades via sädeskorn från två av stolp-
hålen, till 1870–1530 BC (cal 2 σ) respektive 
1740–1520 BC (cal 2 σ) alltså senneolitikum - 
äldsta bronsålder period I (Seiler & Östling 
2008:33, 99). Husets datering är dock problema-
tisk.  

Dateringen av huset förefaller osannolik ef-
tersom treskeppiga långhus i princip inte före-
kommer före period II i Mälardalen (se dock 
Forsman & Victor 2007). En datering till brons-
ålderns period IV-V bör vara mer rimlig, både 
med tanke på hustypen, gjutformsfynden i hu-
sets golvlager och fyndet av nålhuvudet. Jag 
menar därför att huset, liksom gjutningen, san-
nolikt härrör från mellersta eller yngre bronsål-
der, tidigast period III. Sädeskornen i stolphåls-
fyllningarna härrörde sannolikt från tidigare 
boplatshorisonter, och speglar således inte hu-
sets användningstid (Björhem & Säfvestad 
1993:367 m ref; Karlenby 2008b:90).  

Vid Skuttunge har man alltså tillverkat brons-
föremål i eller vid långhus inom en större bo-
sättning under yngre bronsålder. Om det gjutna 
föremålet var ett glasögonspänne, är Skuttunge-
fyndet ytterligare ett belägg för tillverkning av 
prestigeföremål på arenorna kring bronsålderns 
långhus. 
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Figur 57. Plan över anläggningar knutna till hus 5 
vid Skuttunge kyrka.Omarbetad efter Seiler & Östling 

(2008: fig. 79a). 

Trollbo 

Om boplatsen 
Vid Trollbo utanför Vattholma, två mil norr om 
Uppsala, delundersöktes en bronsåldersbosätt-
ning i början av 1990-talet (Åstrand 1998). Ut-
grävningen gjordes inför nedläggande av VA-
ledning, och de smala schakten gav endast be-
gränsade inblickar i boplatsen. Trollbo-
boplatsen ligger i en dalgång vid Lenaåsen, en 
utlöpare av Enköpingsåsen. Boplatsområdet 
sträcker sig över flack lermark som sluttade 
svagt ner mot Vattholmaån i sydöst och öst 
(FMIS). Under bronsåldern sträckte sig en grund 
havsvik upp i dalgången, och boplatsen hade 
därmed ett kommunikativt läge inom det fjärd-
system som sträckte sig upp genom centrala 
Uppland.  

Omgivningarna kring Lenaåsen är rika på brons-
ålderslämningar och runt Trollbo finns talrika 
skärvstenshögar, skålgropsristningar och ensam-
liggande stensättningar (FMIS). I bergs- och 
moränmarken 200 meter nordöst om den under-
sökta boplatsytan ansluter ett oundersökt grav- 
och boplatsområde med elva skärvstenshögar, 
tio skärvstensvallar och flera stensättningar 
(RAÄ 84:1-2). Sannolikt har de undersökta 

boplatslämningarna ingått i ett vidsträckt grav- 
och boplatskomplex. 

I undersökningsschaktet påträffades ett treskep-
pigt långhus och flera kringliggande anlägg-
ningar. Huslämningen omgavs av ett relativt tunt 
och fyndfattigt kulturlager. Fynd framkom 
främst i den stora nedgrävning som delvis var 
belägen i långhuset. Nedgrävningen tolkades 
som en källargrop som senare fyllts igen med 
avfall. Källargropen och stolphålen för de tak-
bärande stolparna var det enda som bevarats 
efter det treskeppiga, 16 meter långa huset 
(Åstrand 1998:10f). Fyra 14C-dateringar togs 
från boplatsytan; två från anläggningar knutna 
till huset och två från härdar (Åstrand 1998:18f).
Samtliga var från yngre bronsålder. Kol från de 
takbärande stolparna daterades till 900-800 f.Kr. 
(cal 1 σ), och ett liknande värde (900-815 f.Kr. 
cal 1 σ) kom från kol i källargropens fyllning. 
Dateringarna och hustypen indikerar att huset 
kan dateras till yngre bronsålder period V 
(Åstrand 1998:14). 

Vid utgrävning av huslämningen observerades 
att stolpprofilerna var intakta, vilket antyder att 
husets stolpar aldrig rivits upp (Åstrand 
1998:14). Jordfyllningen runt stolpresterna sak-
nade kulturpåverkan, vilket signalerar att kultur-
lager efter tidigare bosättning inte fanns på ytan 
då huset anlades. Undersökande arkeologer före-
slog därför att huset anlagts på ett tidigare out-
nyttjat utkantsområde av en befintlig boplats, 
alternativt att det var en nyetablerad boplats 
(Åstrand 1998:14). Med tanke på avståndet mel-
lan huset och komplexet med skärvstenshögar 
och gravar 200 meter norr ut kan det knappast 
röra sig om två skilda boplatser. Huset motsva-
rar troligen utkanten av en större långhusmiljö.  

Bronsgjutning 
Bland avfallet i långhusets källargrop påträffa-
des fragment av gjutformar (se bilaga 2 samt 
figur 58). Källargropens fyllning tolkades som 
sekundärt avfall, som deponerats i samband med 
övergivandet av huset (Åstrand 1998:17). Med 
tanke på att huset tycks ha etablerats på en tidi-
gare obebyggd yta är avfallet i gropen sannolikt 
knutet till användningen av byggnaden. Förutom 
gjutformsfragment innehöll gropen typiskt av-
fallsmaterial såsom löpare, bränd lera, lerklining 
och fragment av ett tandat benföremål – en fö-
remålstyp med oklar funktion, men med tydlig 
kronologisk koppling till bronsålder (Åstrand 
1998:18). Keramikmaterialet innehöll bronsål-
derns typiska kärlformer; rabbad keramik från 
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större förrådskärl, små, släta hushållskärl och 
glättade skålar (Åstrand 1998:18). I djur-
bensmaterialet fanns huvudsakligen nöt men 
även får/get, svin och fisk (Åstrand 1998:18).  

Utifrån gjutavfallets fyndkontext är det inte möj-
ligt att rekonstruera några ursprungliga gjutplat-
ser vid Trollbo. Fyndet visar dock att bronshant-
verk bedrivits någonstans inom boplatsområdet. 
Sannolikt representerar det avfall från aktiviteter 
i eller i närheten av huset under period V. Troll-
bo-fyndet är därmed ytterligare ett belägg för att 
långhusmiljöer var en viktig arena för tillverk-
ning av bronsföremål under yngre bronsålder. 
Fornlämningsbilden i närområdet tyder på att 
huset legat inom ett större grav- och boplats-
komplex, som bland annat inkluderat ett 10-tal 
skärvstenshögar upp mot impedimentsmarken 
några hundra meter bort. Förmodligen har Troll-
bo-huset och dess gjutning under yngre bronsål-
der ingått i en stor, flerkärnig och långvarig bo-
sättning. Platsen skulle då vara jämförbar med 
andra stora boplatser med bronshantverk, som 
exempelvis Apalle och Vrå. 

Figur 58. Plan över den norra delen av undersök-
ningsområdet i Trollbo. I en igenfylld källargrop till 

ett långhus från period V påträffades fragment av 
gjutformar (röda stjärnor). Omarbetad efter Åstrand 

(1998: fig. 5).

Utblickar till sannolika långhusmiljöer i 
referensmaterialet 
Spår efter bronsgjutning har påträffats i flera 
liknande miljöer på lokaler i studiens referens-
grupp (se bilaga 2 samt tabell 5). Att detta är 

platser som också hyst långhus under mellersta-
yngre bronsålder indikeras av platsernas läge i 
terrängen, fyndbild och lämningstyper. Gjutplat-
ser och hantverkets inramning på boplatserna 
kan dock inte alltid bedömas, eftersom lokalerna 
i referensgruppen över lag är sämre bevarade, 
undersökta i mindre skala och/eller har få eller 
osäkra gjutfynd (se bilaga 2). Trots materialets 
begränsningar finns ett antal platser med gjut-
spår i konstaterade eller sannolika långhusmil-
jöer värda att lyfta fram som jämförelse.  

Bronsgjutning i boplatsmiljöer från bronsålder 
har med stor sannolikhet påträffats vid Trekan-
ten (nr 27), Bornsjön (nr 33), Lilla Härnevi (nr 
13) och Alsta (nr 1). Områdenas läge i låglänt 
åkermark, och aktiviteternas intensitet talar för 
att detta utgjort boplatsområden med permanent 
bebyggelse, alltså långhusmiljöer. Ett sådant 
exempel är en överplöjd brons- och järnålders-
boplats vid Trekanten (nr 27) i centrala Upp-
land, strax norr om Uppsala, som delundersöktes 
2003 (Onsten-Molander & Wikborg 2006a). I
flack åkermark låg boplatslämningar i form av 
långhus, härdar, gropar och kulturlager från 
äldre bronsålder till yngre järnålder. Fragment 
av gjutformar framkom i två avfallsgropar med 
dateringar till yngre bronsålder respektive för-
romersk järnålder (Onsten-Molander & Wikborg 
2006a:57; se bilaga 2). Gjutfyndens läge som 
avfall bland husen indikerar att bronsgjutning 
utförts inom ett boplatsområde med långhus 
under yngre bronsålder.  

Ett annat exempel på bronshantverk i boplats-
miljö finns vid Bornsjön (nr 33), strax utanför 
Södertälje i Södermanland. Här genomfördes 
delundersökningar av ett vidsträckt boplatsom-
råde med omfattande kulturlager och boplats-
lämningar under 1970- och 90-talen (Elfstrand 
1981; Eklöf 1999). Boplatsområdet ligger i 
svagt sydsluttande åkermark, och innehåller 
flera registrerade skärvstenshögar (FMIS). Vid 
utgrävningen undersöktes anläggningsrika 
boplatsytor med gropar, stolphål och härdar, 
dock kunde inga konkreta huslämningar identi-
fieras. Fyndmaterialet innehöll bland annat djur-
bensavfall av nöt, svin och får/get och keramik 
med bronsålderns klassiska kärl- och ytbehand-
lingstyper. 

I kulturlagret på Bornsjön-boplatsen påträffades 
gjutavfall i form av en bronssmälta och ett tjugo-
tal fragment av gjutkärnor och gjutformar (Eklöf 
1999:9, 16f; se figur 59 samt bilaga 2). Några av 
gjutformarna bedömdes ha tillhört formen för 
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halsringar eller ringar (Eklöf 1999:17). Läget i 
flack terräng, och den intensiva fynd- och an-
läggningsbilden, talar för att bronshantverket vid 
Bornsjön bedrivits inom en boplatsyta med 
långhusbebyggelse.  

Figur 59. Gjutformsfragment från bronsåldersboplat-
sen vid Bornsjön. I läsordning: Ingöt, gjutform med 
intryck, gjutkärna. Teckningar: Franciska Sieurin-

Lönnqvist. Omarbetade efter Eklöf (1999: fig.10, 9 & 
11). 

Ett tredje exempel på en delundersökt bronsål-
dersboplats med långhus är Lilla Härnevi (nr 
13), norr om Enköping. Boplatsen ligger endast 
300 meter från fyndplatsen för det stora depå-
fynd som påträffades vid Härnevi 1902 (Kar-
lenby 1998:8f). Det är en så kallad skrotdepå 
med hela och fragmenterade föremål från period 
IV-VI (se figur 118). Delar av bosättningen har 
undersökts vid flera mindre utgrävningar (se 
bilaga 2). 1994 undersöktes en skärvstenshög 
och kulturlager (Karlenby 1998). Vid en tidigare 
utgrävning på 1930-talet påträffades också läm-
ningar efter vad som idag kan identifieras som 
ett långhus från yngre bronsålder (Karlenby 
1998:29f). Bland fynden från skärvstenshögen 
och boplatsområdet finns bronsålderskeramik 
med tidstypiska kärl- och ytbehandlingstyper 
(Karlenby 1998:16-26). I kulturlagret påträffa-
des också ett tiotal gjutformsfragment, strax 
invid skärvstenshögen och huset (se bilaga 2).
Gjutformsdelarna hör sannolikt till formar för en 
halsring, eller möjligen för ett hängkärl (Kar-
lenby 1998:26f; se figur 60). Detta tyder på att 
personliga attribut, möjligen mycket prestige-
fulla dräktornament, gjutits inom boplatsen. 

Figur 60. Tolkningsförslag för gjutformsfragment 
från Lilla Härnevi, med passning mot innerkanten på 
hängkärl från yngre bronsålder. Teckning: Leif Kar-

lenby. Efter Karlenby (1998: fig.28). 

Ytterligare en sannolik långhusmiljö från brons-
ålder är lämningarna vid Alsta (nr 1), mellan 
Uppsala och Enköping i centrala Uppland. I
slutet av 1920-talet undersöktes här fyra oregel-
bundna, flacka skärvstenshögar (se figur 61).
Högarna låg i svagt sydsluttande åkermark, om-
givna av upplöjda kulturlager. I skävstenshögar-
na påträffades, förutom gjutformsfragment, även 
keramik, lerklining, mal- och knackstenar samt 
djurben från får/get, svin, nöt och häst. Genom 
provgropar i den kringliggande åkermarken 
identifierades också andra anläggningar, som 
gropar och stenpackningar, vilka bland annat 
tolkades som en hyddgrund (Åberg 1928: arkiv-
rapport). Sannolikt rör det sig här om en 
överplöjd boplats och läget på lermarken talar 
för att området i så fall motsvarar ytan för bo-
sättningens långhus. 

Figur 61. Undersökning av skärvstenshögarna vid 
Alsta i Uppland år 1928. Foto: Olof Albert Öberg. 

ATA. 

Ytterligare platser med gjutavfall, där fynden 
eller fyndomständigheterna är oklara, som san-
nolikt kan betecknas som boplatsmiljöer med 
långhus är Fansta (nr 6), Stenvreten (nr 26),
Skämsta (nr 23), Skölsta (nr 24) och Nyvla (nr 
17).

Skälby 
En plats som är särskilt intressant som exempel 
på bronsgjutning i boplatsmiljö är det ikoniska 
Skälby-fyndet. Utifrån dagens kunskapsläge, 
och resultaten av denna fallstudie, är rimligt att 
anta att gjutspåren från skärvstenshögarna vid 
Skälby representerar tillverkning inom ett 
boplatsområde med långhus. Då gjut-
formsmaterialet är mycket välbevarat kan plat-
sen också ge en intressant inblick i vilka slags 
föremål som tillverkats i en boplatsmiljö under 
yngre bronsålder.  

Skälby är beläget strax nordöst om Enköping, i 
Upplands fornlämningsrika bygder utmed norra 
Mälarkusten. Vid Skälby undersöktes två skärv-
stenshögar av Historiska museet vid början av 
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1930-talet, på grund av att fornfynd framkommit 
vid plöjning, och lämningarna hotade att förstö-
ras av det fortsatta åkerbruket. Skärvstenshögar-
na tycks ha ingått i en större, oundersökt bosätt-
ning. En av arkeologerna som deltog vid under-
sökningarna i Skälby var Andreas Oldeberg, 
som senare publicerade en sammanställning och 
vetenskaplig bearbetning av Skälby-fyndet (Ol-
deberg 1960). Skälby framhölls, på grund av 
sina rika gjutfynd, som en verkstadsplats med 
centraliserad tillverkning av bronsföremål i reg-
ionen (Oldeberg 1960:50; se även Lindström 
2011).  

De två skärvstenshögarna låg med ungefär 100 
meters mellanrum i svagt sydsluttande åker-
mark. Högarna var oregelbundna och flacka, 
med en bevarad omkrets på 10-12  meter. De 
visade sig vara mycket fyndrika. Höga fosfat-
värden och upplöjda kulturlager i åkern visar att 
de omgavs av omfattande kulturlager. Mindre än 
100 meter väster om boplatsen vidtar en åsslutt-
ning, medan flacka marker omgav platsen i sö-
der, norr och öster (Oldeberg 1960; se figur 62).
Boplatsen är belägen just nedanför Enköping-
såsen. Enligt uppgifter i fornminnesregistret har 
det funnits stensättningsliknande lämningar på 
den anslutande åsryggen (FMIS), men dessa 
områden är idag i princip helt utplånade av grus-
täkt. Det är därför tänkbart att Skälby, i likhet 
med samtida bosättningar som Ryssgärdet, Vrå 
och Nibble, har haft en anslutande grav- och 
kultplats på höjdläget bredvid boplatsen. Utifrån 
de fyndrika avfallshögarna, det vidsträckta kul-
turlagret och lämningarnas läge i terrängen, är 
det rimligt att anta att de motsvarar boplatsytan 
inom ett större grav- och boplatsområde. 

Figur 62. Bronsåldersboplatsen vid Skälby, Uppland. 
Foto över skärvstenshögarna (markerade med röda 

pilar) och dess omgivningar i åkermark år 1931. 
Foto: Ivar Schnell, Statens historiska museum/ATA. 

Skälby är med sina cirka 200 degelfragment och 
över 400 gjutformsfragment ett av Skandinavi-
ens hittills största gjutfynd från yngre bronsålder 

(Oldeberg 1960; se bilaga 2). Materialet visar att 
omfattande och upprepade gjutningar skett på 
boplatsen. Förutom gjutavfall tillvaratogs kera-
mik, lerklining och djurbensavfall från nöt, svin, 
får/get samt häst (Oldeberg 1960:38ff). I den ena 
skärvstenshögen (hög II) påträffades ett fåtal 
möjliga degelfragment och enstaka gjutforms-
fragment. Bland gjutformsfragmenten finns möj-
ligen avtryck för en dolk- eller svärdsklinga 
respektive del av en kärna för en holkmejsel 
(Oldeberg 1960:33). Bland fynden i övrigt fanns 
lerklining, några järnföremål, slagg, djurben och 
keramik. I botten av högen dominerade rabbad 
keramik, medan andelen fragment från tunnväg-
giga, hårdbrända kärl ökade mot toppen (Olde-
berg 1960:9). Detta kan bero på ett ökat inslag 
av fynd från äldre järnålder längre upp mot ytan.  

I den andra skärvstenshögen (hög I) var kera-
mikmaterialet varierat, men hade en klar domi-
nans av rabbade kärl (Jaanusson 1981:50). I hög 
I framkom även merparten av gjutavfallet; 2
intakta deglar, cirka 200 degelfragment och 
närmare 400 gjutformsfragment. Bland gjutfor-
marna finns ovanligt många bevarade intryck 
efter de gjutna föremålen – följande tolkningar 
bygger helt på bedömningarna gjorda av And-
reas Oldeberg (1960). Förutom ingöt och ano-
nyma tenformiga intryck var flest identifierbara 
avtryck för släta halsringar. Två av dessa hade 
ornering i form av snedställda räfflor. Två säkra 
och två osäkra fragment hade tillhört gjutformar 
för dolk- eller svärdsklingor. Ett av fragmenten 
har avtryck för en bred klinga, sannolikt en dolk 
(Oldeberg 1960:16). Tre fragment med intryck 
för en holk har eventuellt tillhört formen för en 
spjutspets (Oldeberg 1960:16). I övrigt domine-
ras materialet av formar för dräktattribut: ”Större 
delen av de bestämda gjutformsfragmenten ha 
emellertid tillhört formar för smycken etc.” (Ol-
deberg 1960:43).  

19 fragment tillhörde formar för skivhuvudnålar, 
varav inget bedömdes ha tillhört samma form. 
Även gjutformar för bältekupor konstaterades, 
sammanlagt elva fynd från minst två olika for-
mar (Oldeberg 1960:18f; se figur 63). Sex frag-
ment hade tillhört gjutformar för hängkärl (Ol-
deberg 1960:16). Slutligen finns fyra formdelar 
för ett glasögonspänne med spår av såväl utvän-
dig som invändig dekor (Oldeberg 1960:20ff; se 
figur 64). Skälby-fynden visar på ett varierat och 
omfattande bronshantverk, där man tillverkat 
några av tidens mest tekniskt krävande brons-
föremål, framför allt exklusiva dräktattribut.  
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Figur 63. Gjutformar för bältekupor, skärvstenshög 
2. Efter Oldeberg (1960: fig. 33:1,4-5). 

Figur 64. Gjutfynd från skärvstenshög 2 vid Skälby- 
boplatsen. Sannolikt låg högen i en långhusmiljö från 
yngre bronsålder. Efter Oldeberg (1960: fig. 34:1-3

& 35:1-4). Överst: Fragment av gjutform för till-
verkning av skivhuvudnålar. Nederst: Fragment av 

gjutform för glasögonspänne. 

Ovan föreslogs att skärvstenshögarna vid Skäby 
motsvarar området för långhusbebyggelsen inom 
en större bronsåldersbosättning. Läget i låglänt 
åkermark är, som analysen i detta kapitel tydlig-
gjort, kännetecknande för långhusmiljöer från 
bronsålder i Mälardalsområdet. Tolkningen 
stöds även av fyndsammansättningen i högarna, 
bland annat den stora andelen rabbad keramik. 
Om vi förutsätter att gjutningen skett i
skärvstenshögarnas närhet representerar detta 

alltså tillverkning av bronsföremål på boplatsens 
centrala delar (jämför skärvstenshögarnas läge i 
Apalle, se figur 25). Den stora mängden pre-
stigeföremål som tillverkats vid Skälby visar att 
viktiga sociopolitiska och rituella institutioner 
närvarade på platsen under yngre bronsålder. 
Bosättningen bör därmed ha tillhört de mest 
betydande i regionen. Tillverkningen av dräkt-
attribut och stora bältesornament vid långhus är 
en parallell till gjutningen i långhusmiljön vid 
Apalle. Skälby-boplatsen tycks därmed ha varit 
en viktig arena för gjutning av prestigeföremål 
under yngre bronsålder. 

Summering & slutsatser 
Platserna ovan visar att bronsgjutning bedrivits 
på boplatsytor med långhus inom större bosätt-
ningar. Boplatserna med gjutning var stora, 
långvariga bebyggelsekomplex, i många fall 
med flera samtida gårdar. Långhusmiljöer från 
perioden ligger som regel i låglänt, lerig eller 
sandig mark som oftast brukats som åker i se-
nare tid. Samtliga lämningar, förutom Apalle, 
har därför omfattande plogskador. Långhusmil-
jöerna tycks ofta ha anslutit till samtida gravar 
och kulthusmiljöer. Vid Vrå och Ryssgärdet var 
denna koppling tydlig, då undersökningen täckte 
in såväl långhusbebyggelsen som anslutande 
kultplats. Fornlämningsbilden vid Apalle, Bred-
åker och Trollbo indikerar en liknande bild. 
Utifrån analysen av gjutfynden kan följande 
slutsatser dras: 

� I bronsålderns långhusmiljöer saknas verk-
städer eller separata hantverksplatser för 
bronsgjutning. Bronssmältning utfördes i
vanliga härdar och försiggick på flera olika 
platser. 

� Gjutningar har utförts på såväl centrala som 
mer perifera delar av boplatserna. 

� Gjutning kan kopplas både till långhus och 
till andra byggnader inom boplatser. 

� Gjutning har skett i såväl inomhus- som ut-
omhusmiljöer. 

� I långhusmiljöer har både enkla och mer ex-
klusiva föremål tillverkats. Från flera boplat-
ser, framför allt Apalle och Skälby, finns be-
lägg för tillverkning av prestigeföremål, som 
bältekupor, hängkärl, glasögonspännen och 
skivhuvudnålar. 

3.3.4. Gjutning i kulthusmiljöer 
Bronshantverk har också utförts i rituella miljöer 
och aktivitetsytor på gravfält – arenor här sam-
lade under benämningen kulthusmiljöer (se ta-
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bell 4). Kulthus syftar på byggnader vars kon-
struktion avviker från de klassiska långhusen,
och vars användning kan knytas till någon form 
av kultutövning eller gravritualer (Victor 2002; 
Mattes 2008). Kulthusmiljöerna från Mälardals-
området innefattar ett brett spann av olika ritu-
ella komplex eller kultplatser (ex Victor 2002; 
Forsman & Victor 2007; Hjärthner-Holdar, Er-
iksson & Östling red. 2008; Kaliff 2008; Arturs-
son 2011a). Platsernas storlek, antalet gravar och 
de eventuella kulthusens utseende varierar stort,
vilket framgår av nedanstående platsanalyser. 
Generellt kännetecknas lokalerna av gravar, 
gravnära aktivitetsytor och kulthus. Även platser 
utan identifierade huskonstruktioner kommer här 
behandlas inom kategorin ”kulthusmiljöer”. 

Storskaliga utgrävningar i regionen under de 
senaste 15 åren har visat att kulthusmiljöer ofta 
anslutit till samtida boplatser, som tillsammans 
utgör den mellersta-yngre bronsålderns grav- 
och boplatskomplex (ex. Forsman & Victor 
2007; Hjärthner-Holdar, Eriksson & Östling red. 
2008; Artursson, Karlenby & Larsson red. 2011; 
Larsson red. 2014). Som följande sammanställ-
ning visar var kulthusmiljöerna i viss mån rums-
ligt avskilda – i Mälardalsområdet ofta bokstav-
ligen upphöjda – från samtida boplatsytor med 
långhus (se även Karlenby 2011a:190). Att ritu-
ella miljöer och gravfält ofta förlagts till bergs- 
och moränhöjder och impedimentsmark innebär 
att de i regel är förskonade från plogskador. 

Kulthus syftar i bred bemärkelse på hus där man 
utfört kult, det vill säga ritualer med religiösa 
eller andra motiv. Benämningen är dock omde-
batterad, då husens funktion i kult inte alltid är 
möjlig att belägga arkeologiskt (Mattes 2008). 
Om hus automatiskt antas ha haft en kultisk 
funktion för att de är av ”kulthustyp”, är risken 

för cirkelresonemang uppenbar. Religionshisto-
rikern Andreas Nordberg har problematiserat 
begreppet kultplats för att vara exkluderande, då 
det implicit utesluter det kultutövande på platser 
av mer temporär eller integrerad karaktär (Nord-
berg 2011). Begreppen kulthus och kultplatser 
tenderar att särskilt osynliggöra kult i och invid 
boningshusen, vilket bidrar till att befästa en 
anakronistisk syn på förkristna religiösa och 
rituella praktiker (Nordberg 2011:223f). Denna 
kritik tydliggör också risken att långhusmiljöer 
och kulthusmiljöer blir begrepp som förstärker 
en ömsesidigt uteslutande dikotomi, vilket inte 
är motiverat för perioden. 

Jag vill framhålla att det som här benämns kult-
husmiljöer, sannolikt inte uppfattades som en 
homogen kategori platser av människor i för-
historien. Vad man ägnat sig åt i kulthusmiljöer-
na under bronsålder är fortfarande till stora delar 
oklart, med det finns helt klart strukturella lik-
heter i användningen av platserna som lyfts fram 
här (Victor 2002; Karlenby 2011a). Nya per-
spektiv på aktiviteterna inom periodens ”grav-
fält” har dessutom vidgat förståelsen för kom-
plexiteten på periodens kultplatser (Kaliff 1997; 
Karlenby 2011a; Röst 2016). Forskning och 
nyfynd under senare år har visat på kulthusens 
stora variation (Victor 2002; Anglert, Artursson 
& Svanberg red. 2006; Mattes 2008; Karlenby 
2011a; Artursson 2011a). Framför allt omgi-
vande kontext är avgörande för tolkningen av 
husets funktion som kulthus, medan hustypen 
per se är mer sekundär. Idag är begreppet kult-
hus ett parplybegrepp för stolphus och sten-
grundshus, och hyddor inom gravfältsmiljöer 
eller rituella komplex från bronsålder. Kulthus 
och kulthusmiljöer används fortsättningsvis som 
en samlingsbenämning på flera olika byggnads-
typer och platstyper. 

Plats Gjutfynd (antal fragment) Tillverkade föremål
Ryssgärdet (nr 19) 2 degelf. & 15 gjutformsf. Pincett(??), syl/nål(??)
Åbrunna (nr 39) 6 degelf. -
Nibble (nr 16) 5 degelf. & 4 gjutformsf. Halsringar(?)
Broby (nr 4) Okänt antal degelf. & gjutformsf. Halsringar
Hallunda (nr 35) 87 degelf. & 246 gjutformsf. Halsringar, holkyxor, spjutspetsar, svärd/dolk

Tabell 4. Material från kulthusmiljöer från fallstudiens nyckelplats och tätgrupp. Ett frågetecken efter listad före-
målstyp anger osäker bedömning, två frågetecken anger att bedömningen bygger på kemisk samstämmighet mellan 

smältor och föremål påträffade på platsen. 
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Åbrunna 

Om bosättningen 
Bronsåldersboplatsen vid Åbrunna ligger utanför 
Västerhaninge, söder om Stockholm, och delun-
dersöktes inför ett vägbygge i början av 1990-
talet (Strucke & Holback 2006). Boplatsen låg i 
flack åkermark, men omfattade också tre åker-
holmar i form av friliggande bergs- och morän-
höjder (se figur 68). De mest intensivt använda 
delarna av boplatsen ligger troligen utanför det 
undersökta området, mot Åbrunna gård samt 
upp mot en skogsklädd bergshöjd i nordöst 
(Strucke & Holback 2006:7, 14). På denna 
bergshöjd finns stensättningar, vilka kan tillhöra 
ett anslutande gravfältsområde, samtida med 
bronsåldersbosättningen (Strucke & Perming 
1997:37). Platsen utgör därmed ett större grav- 
och boplatskomplex. 

Fram till slutet av bronsåldern låg platsen förhål-
landevis strandnära, vid de inre delarna av en 
havsvik. Åbrunna-boplatsen ligger i ett relativt 
rikt bronsålderslandskap; i de omgivande dal-
gångarna finns skålgropslokaler, rösen och en-
samliggande eller grupper av stensättningar på 
höjderna (FMIS). Enstaka bronsåldersdateringar 
från stenåldersboplatser i regionens mer hög-
länta delar vittnar om ett extensivt markutnytt-
jande av skogsmarkerna runt bosättningarna 
(Strucke & Holback 2006:6 m ref).  

Bosättningen vid Åbrunna etablerades under 
senneolitikum och hade sedan kontinuitet genom 
hela bronsåldern (Strucke & Holback 2006:14, 
29). Tyvärr är dateringsunderlaget magert och 
bedömning av samtidighet mellan husen är inte 
möjlig. Lämningarna i den djupplöjda åkermar-
ken var dåligt bevarade, och kulturlagren på 
boplatsytan hade till största delen utplånats. På 
boplatsytan fanns härdar, kokgropar, ett gropsy-
stem, årderspår och stolphål. Sammanlagt tre 
åkerytor med årderspår kunde identifieras inom 
långhusmiljön; uppskattades vara från bronsål-
der (Strucke & Holback 2006:11). Huslämning-
arna bestod huvudsakligen av treskeppiga lång-
hus från bronsålder och äldre järnålder (Strucke 
& Holback 2006:14; se figur 68). De identifie-
rade husen är att betrakta som ett minimiantal.  

På två av bergs- och moränkullarna inom bo-
sättningen fanns spår efter aktivitet under brons-
ålder. På den södra kullen påträffades redukt-
ionsugnar och smidesslagger efter tidig järn-
framställning, med dateringar från yngsta brons-

ålder, förromersk och romersk järnålder (Hjärt-
ner-Holdar & Larsson 1997; Strucke & Holback 
2006:29). Sydkullen var dock kraftigt skadad av 
sentida markarbeten. På den norra kullen var 
lämningarna bättre bevarade, och detta område 
kom därför att prioriteras (Strucke & Holback 
2006:9, 34). Inom den ungefär 3000 m2 stora 
bergs- och moränhöjden fanns rika kulturlager, 
flera gravliknande stensättningar och lämningar-
na efter en mindre stolpburen byggnad tolkad 
som ett kulthus från bronsålder. Huset låg 
centralt på åkerholmens högsta, stenröjda platå 
och bestod av kraftiga stolphål efter två fyr-
stolpshus (hus 7 och 8), cirka 4 x 4 meter i in-
nermått (se figur 65). Byggnaderna har utifrån 
byggnadstyp och associerat fyndmaterial givits 
en allmän datering till mellersta-yngre bronsål-
dern (Strucke & Holback 2006:16, 32). Kult-
husmiljön på den norra kullen var rik på fynd 
och och det var också här som Åbrunnas gjut-
fynd påträffades. 

Figur 65. Lodfoto över norra åkerholmen med kult-
hus. Rektanglarna markerar lämningarna efter små 
stolpbygda kulthus på kullens krön. Den röda stjär-
nan på ytan just nedanför/framför husen indikerar 
terrassen där gjutavfall och en sannolik gjuthärd 
påträffades. Foto: Kjell Olausson. Montage: Ulf 

Strucke. Omarbetad efter Strucke & Holback (2006: 
fig. 28). 
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Bronsgjutning 
Fynd av gjutavfall visar att bronsföremål tillver-
kats inom kulthusmiljön på den norra kullen. 
Gjutfynden bestod av degelfragment och två 
kompletta deglar, samt ett antal möjliga gjut-
formsfragment (Strucke & Holback 2006:32; se 
bilaga 2). En av de kompletta deglarna har ett 
otypiskt utseende, och har tolkats som en oan-
vänd degel (Strucke & Holback 2006:28; se 
figur 67). På kullen hittades också en del av ett 
cylinderformat keramikföremål, som i analogi 
med liknande fynd från t ex den skånska brons-
åldersboplatsen Fosie IV, tolkades som en del av
ett tuyère/blästermunstycke (Lindborg & Schön-
beck 2006:4f; se figur 66). Till skillnad från 
Ryssgärdet-bosättningen påträffades inga brons-
föremål eller smältdroppar vid Åbrunna. Däre-
mot påträffades smältor av okänd ålder (Strucke 
& Holback 2006:23). En källkritisk aspekt som 
kan spela in är att metalldetekteringen var svår-
genomförd på grund av en stor andel moderna 
fynd (Strucke & Holback 2006:22). Fynden av 
fragment från flera olika deglar talar för att gjut-
ning varit en återkommande företeelse i kult-
husmiljön vid Åbrunna. 

Figur 66. Gjutfynd från kulthusmiljön på norra åker-
holmen i Åbrunna. Till vänster ett möjligt tuyère-

fragment, i mitten och till höger; fragment av smält-
deglar. Foton: Ulf Strucke. Efter Strucke & Holback 

(2006: fig. 50 & 87) 

Gjutavfallet påträffades inom en stenlagd ter-
rass, just nedanför kulthuset på krönet. Aktivi-
tetsytan med gjutfynden benämndes av undersö-
kande arkeologer som ett ”verkstadsområde” 
(Strucke & Holback 2006:27). Gjutavfallet var 
avsatt i kulturlager, ett skärvstensflak och i en 
stenskodd härd (se bilaga 2). Den rektangulära 
härden hade stenskoning av kantställda stenar 
(A32439), och tolkades i parallell till Hallunda-
ugnarna som en ugn för bronshantverk (Strucke 
& Holback 2006:27) Att anläggningen använts 
för bronssmältning är sannolikt med tanke på 
den intakta degeln i härden. Det fanns dock 
inget som antydde att eldstaden haft någon 
överbyggnad. Degelfynden från kulthusmiljön i 
Åbrunna är dels av den sedvanliga bronsålders-
typen och dels ett unikt fynd av en liten, intakt 
degel (se figur 67). Till formen påminner den 
mest om samtida gulddeglar (jämför fynden från 
Västra Bökestad och Södra Kristineberg, kapitel 

4.2.1. och 4.4.2.), men ytterligare analyser skulle 
behövas för att fastställa degelns användning. 

Figur 67. Liten smältdegel från Åbrunna-boplatsens 
kulthusmiljö. Foto: Författaren. 

Utifrån tidigare reservationer kring Hallunda-
ugnarna menar jag att den stenskodda gjuthärden 
sannolikt var en öppen härd (se nedan Hallunda
samt kapitel 2.2.1.). Förutom den stenskodda 
härden med degeln fanns ytterligare några här-
dar, och strax nedanför kullen i söder låg ett 
flertal kokgropar (Strucke & Holback 2006:20).
Terrassen täcktes till stora delar av en tät, väl-
lagd stenläggning som gav intryck av ett utjäm-
nadnde golv. Packningen hade delvis gjorts med 
sten som eldats bort från berget. Stenmaterial 
hade använts för att skapa passager och plana 
ytor (Strucke & Holback 2006:15f). I likhet med 
kulthusmiljöerna vid Ryssgärdet hade också en
passage eller ”ramp” anlagts upp mot kullens 
krön från boplatsytan nedanför. 

Kulthusmiljön var intensivt använd, inte bara för 
bronshantverk. Aktiviteterna på höjden hade 
genererat stora mängder eldskadad sten, med ett 
tiotal mindre skärvstensflak och skärvstensin-
blandning i kulturlagren. Tjocka, sotiga och 
fyndrika kulturlager med skärvsten hade avsatts 
på hela kullen (Strucke & Holback 2006:16, 27).
På den sydöstra sluttningen låg ett mäktigt ut-
kastlager med stora mängder keramik. Återigen 
är detta en parallell till kulthusmiljöerna i Ryss-
gärdet. Keramikmaterialet från kulthusmiljön på 
kullen var omfattande, sammantaget över 20 kg. 
Keramiken dominerades av bronsålderns klas-
siska kärl- och ytbehandlingstyper med ett stor 
inslag av fragment från kärl med slät och glättad 
ytbehandling (Strucke & Perming 1997:40; 
Lindborg & Schönbeck 2006). I ljuset av Eriks-
sons studier av bronsålderns kärltyper indikerar 
den höga andelen fragment från tunnväggiga 
kärl, kontra en ovanligt låg andel från rabbade 
kärl, att det fanns en betoning på fina dryckes- 
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och serveringskärl (Eriksson 2008a, 2009; se 
dock Brorsson & Eriksson 2011:444).  

På kullen fanns flera stensättningsliknande an-
läggningar som inledningsvis bedömdes som 
gravar. När inga människoben utan endast djur-
ben framkom i dessa övergavs gravtolkningen.
Förutom tidstypiska tamdjursarter som nöt,
får/get och svin fanns även ben från fågel och 
storvilt som älg, räv och björn. Det noterades att 
artspridningen bland djurbenen på den norra 
kullen var högre än på övriga områden (Strucke 

& Holback 2006:24). Detta är återigen en paral-
lell till Ryssgärdets kulthusmiljöer där andelen 
benmaterial från vilda djur var högre på kult-
platsen än på boplatsen. På nordkullen var också 
andelen brända djurben högre än på övriga om-
råden. Detta tolkades som matavfall och i några 
fall som avsiktliga deponeringar av djurben i 
stensättningar (Strucke & Perming 1997:38). 
Bronsgjutningen vid Åbrunna ger därmed ytter-
ligare ett exempel på tillverkning av bronsföre-
mål i närmiljön kring ett kulthus från bronsålder. 

Figur 68. Plan över merparten av undersökningsområdet med brons- och järnåldersboplatsen vid Åbrunna. Brons-
gjutning kan beläggas på bergs- och moränhöjden i norr. Hus 7 och 8 på kullens krön tolkades som ett kulthus i två 

faser. Efter Strucke & Holback (2006: fig. 27). 



III. Bronsgjutning i Mälardalsområdet 

111

Nibble 

Om bosättningen 
Nibble ligger strax sydöst om Enköping, och 
delundersöktes år 2007 i samband med exploate-
ring för E18 (Artursson, Karlenby & Larsson 
red. 2011). De undersökta delarna av bronsål-
derskomplexet låg på flack lermark och på tre 
mindre bergs- och moränimpediment (se figur 
72). I lermarken påträffades spår efter en boplats 
med långhus. På impedimenten fanns lämningar 
efter omfattande rituell aktivitet och begrav-
ningar från äldsta bronsålder fram i förromersk 
järnålder (Artursson, Karlenby & Larsson 
2011a). Bosättningen fortsatte utanför under-
sökningsområdet i flera riktningar, och ytterli-
gare långhusbebyggelse från bronsålder finns 
troligen söder om undersökningsområdet 
(Artursson, Karlenby & Larsson 2011a: 553,
2011b:56, 67).  

Bosättningen etablerades sannolikt i äldsta 
bronsålder, och platsen hade då ett direkt strand-
anknutet läge. Genom strandlinjeförskjutningen 
har havsviken successivt grundats upp och mot 
slutet av bronsåldern låg vattenlinjen istället 
några hundra meter öster om bosättningen 
(Artursson 2011a: 23; se figur 69). Det havsnära 
läget och den anslutande Ullbrobäck-
en/Enköpingsån har givit bosättningen ett kom-
munikativt läge såväl mot skärgården som in i 
inlandet norrut. Nibble ligger i ett mycket forn-
lämningsrikt landskap kring Enköping, rikt på 
skärvstenshögar, hällristningar och ensamlig-
gande stensättningar (FMIS). Nibble ligger i 
närheten av halvön Trögd, söder om Enköping, 
som är ett av Mälardalsområdets mest hällrist-
ningstäta områden.  

Flera områden på lerslätten tolkades, på grund 
av spridda anläggningar och relativt få fynd, 
som utkantsområden till samtida långhus 
(Artursson, Karlenby & Larsson 2011a:554ff).
Ytorna hade dock störts av plöjning, utdikning 
och sentida torpbebyggelse, och förekomsten av 
förhistorisk bebyggelse var därför svårbedömd. 
Några av långhusen inom ytan daterades till 
järnålder (Artursson, Karlenby & Larsson 
2011a:564ff). På lermarken i nära anslutning till 
ett av impedimenten påträffades dock mer väl-
bevarade bronsålderslämningar i form av ett 
flertal treskeppiga långhus från period III/IV till 
period V och en skärvstenshög från yngre 
bronsålder (Artursson, Karlenby & Larsson 
2011a:556). Långhusmiljön från bronsåldern 

antas fortsätta utanför schakten åt söder och 
omfattade troligen flera samtida långhus 
(Artursson, Karlenby & Larsson 2011a:553ff;
Artursson, Karlenby & Larsson 2011b:67, 87; 
Artursson 2011c: 350f).  

Figur 69. Flygfoto över undersökningsområdet i 
Nibble från norr. Under bronsåldern var de mindre 
impedimenten söder om Nibble-komplexet öar i Mä-

larvikens skärgård. Foto: Hawkeye.

Två av impedimenten hade omfattande lämning-
ar från bronsålder. På en av bergs- och morän-
höjderna (område D) fanns enstaka gravkon-
struktioner och aktivitetsytor med spår av mat-
lagning, från mellersta och yngre bronsålder. 
Keramikfynden här dominerades av glättade kärl 
och platsen har tolkats som en ceremoniell miljö 
för kult och rituella måltider under mellersta och 
yngre bronsålder (Artursson, Karlenby & Lars-
son 2011a:562). Det andra, så kallade mittimpe-
dimentet, var brantare och mer framträdande och 
höjde sig cirka 10 meter över den omgivande 
lermarken. Kullen bestod av bergsmark och 
storblockig morän, och hade ett flertal naturliga, 
plana terrasslägen som vette åt öster och väster. 
De terassliknande ytorna på kullen hade sten-
röjts och modifierats för att göra plats åt och 
rama in hus och aktivitetsytor. Dateringarna 
spänner från period II/III till förromersk järnål-
der, och gravläggningar tycks ha skett successivt 
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under tiden cirka 1400-900 f.Kr. (Artursson, 
Karlenby & Larsson 2011b: 87). På block och 
hällar på och omkring impedimentet fanns skål-
gropar samt två skeppsfigurer, typologiskt date-
rade till period II respektive IV (Karlenby 
2011d).  

På krönet av mittimpedimentet låg områdets 
största grav. Kullen hade också de kraftigaste 
kulturlagren. Kröngraven var en röselikande 
stensättning (A211) som innehöll två gravgöm-
mor daterade till 730-400 f.Kr. respektive 400-
230 f.Kr (Artursson, Karlenby & Larsson 
2011b:93). Flera andra benlager och gravgöm-
mor på ytan indikerar att höjden nyttjats för 
gravläggning redan tidigare (Artursson, Kar-
lenby & Larsson 2011b:94). Den äldsta konsta-
terade graven daterades till 1405-1300 f.Kr. och 
i denna påträffades även ett krumknivsfragment 
med överensstämmande typologisk datering till 
period II-III (Karlenby 2011b:469). Successivt 
har sedan flera begravningar skett runt den äldre 
graven på kullen (Artursson, Karlenby, Larsson 
2011b:98). Bland föremålen som kan knytas till 
gravgömmorna märks flera bronser utöver den 
redan nämnda krumkniven, en rakkniv, en spi-
ralhuvudnål och pincetter med dateringar till 
period II/III - V/VI (Karlenby 2011b). Gravfyn-
dens betoning på rakknivsuppsättningar, vilka 
föreslagits ha funktioner inom magi och scha-
manistiska ritualer, har tolkats som att de grav-
lagda varit rituella specialister i lokalsamhället 
(Karlenby 2011c:41 m ref). 

På mittimpedimentets terrasser fanns spår efter 
matlagning, eldning, avfall i form av skärvstens-
högar samt lämningar efter flera, små byggna-
der. Invid den röseliknande stensättningen på 
impedimentets krön fanns en stolpburen bygg-
nad (hus F) med rännor och stensträngar i vägg-
linjen och en stenlagd och stensträngsinhägnad 
”gårdsplan” framför huset. Här fanns också två 
härdar, flera kokgropar, ett skärvstensflak och 
några avfallsgropar med gjutfynd (Artursson, 
Karlenby & Larsson 2011b:102). Området tycks 
ha använts under ett långt intervall, från brons-
ålderns period II till förromersk järnålder 
(Artursson, Karlenby & Larsson 2011b:93-96). 
Här fanns även fynd av glättade och polerade 
keramikkärl och brända djurben. Dessutom på-
träffades enstaka människoben, bland annat 
längs husets östra vägg, i anslutande gropar samt 
just norr om ingången (Artursson, Karlenby & 
Larsson 2011:102). På andra delar av kullen 
påträffades mindre hyddliknande byggnader från 
yngre bronsålder. I anslutning till hyddlämning-

arna låg kokgropar, djurbensavfall, sädeskorn 
och lågtemperaturugnar, tolkade som ”matlag-
ningsstationer” (Artursson, Karlenby & Larsson 
2011a). En hög andel av djurbenen från Nibble 
är brända. Intressant att notera är också före-
komsten av brända människoben. Kremerade 
ben från människa påträffades, förutom i grav-
konstruktioner, även i golvlager i hus på kullen 
(Karlenby 2011a:172).  

Keramikmaterialet från Nibble härrörde till stor 
del från små, eller medelstora tunnväggiga kärl. 
Detta inslag är enligt Brorsson och Eriksson 
ovanligt stort sett till den genomsnittliga kärl-
fördelningen på östsveriges bronsåldersboplatser 
(Brorsson & Eriksson 2011). Den tunnväggiga 
keramiken från skålar, koppar och finare serve-
rings- och beredningskärl dominerade på områ-
den med kulthus och gravar, medan boplatsom-
råden med långhus inom Nibble-bosättningen 
istället har en övervikt av grövre, rabbade kärl 
(Brorsson & Eriksson 2011:443). Sett till den 
rumsliga fördelningen av olika kärltyper följer 
Nibble alltså samma mönster som tidigare ob-
serverats från Ryssgärdet (Brorsson & Eriksson 
2011:442ff; se Eriksson 2008a). Detta antyder 
att servering av mat och dryck i fina koppar och 
skålar fyllt en viktig funktion i ceremonierna vid 
kulthusen. 

Enstaka bronsfynd påträffades på kullarna; en 
bronsten i en husränna, oidentifierade brons-
fragment och en syl/pryl i anslutning till hus M 
på västra kullen. Slutligen kan nämnas att depåer 
med speciella/aparta föremålskombinationer, 
såsom fossiler, amulettliknande ben och runda 
stenar, nedgrävda på området tolkats som olika 
typer av offer (Artursson, Karlenby & Larsson 
2011b:89f, 94). Ett av dessa fynd från delom-
råde E5 är en ensamliggande nedgrävning med 
trärester efter en stolpe, som innehöll en depone-
ring av flera brända, ”tärningsformade” språng-
ben/rullben (talus) från får/get och nöt och en 
flintpilspets (Artursson, Karlenby & Larsson 
2011:90 m ref; Ohlsson 2011:506ff). Som osteo-
logen Agneta Ohlsson uppmärksammat (Ohls-
son 2011:508) finns språngben även från Apalle-
boplatsen, varav några dekorerats med streck 
och en med en liten inristad fisk (se Åkermark 
Kraft 2003:207) Dessa fynd förstärker intrycket 
av kulthusmiljöerna i Nibble som noder för ri-
tual och ceremonier. Impedimenten tolkades 
som ceremoniella miljöer, med förfäderskult, 
begravningsritualer, rituellt drickande/fest och 
offerhandlingar under bronsålderns period III-
VI. 
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Figur 70. Plan över lämningar på mittimpedimentet (område E). De röda stjärnorna markerar fynd av degel- eller 
gjutformsfragment. Två gjutfynd framkom inom delområde E1 med kulthus och gravar, uppe på impedimentets krön.

På delområde E5 påträffades ett degelfragment i skärvstenshögen A213, invid hus H. Omarbetad efter Artursson, 
Karlenby & Larsson (2011b: figur 4:23). 

Bronsgjutning 
Spåren efter bronshantverket vid Nibble består 
av fragment av deglar och gjutformar samt ett 
antal lösfunna bronssmältor, bronsklipp och en 
gjuttapp (se bilaga 2 samt figur 71 och 72).
Bronsfyndens och smältornas sammansättning 
har genom kemisk analys konstaterats bestå av 
tennbrons med antimon (Grandin & Willim 
2011:483-488). Den snarlika sammansättningen 
i smältorna, tappen och de två pincetterna, spi-
ralhuvudnålen och prylen/sylen påträffade på 
kullarna i Nibble, visade att dessa föremålstyper 
kan ha gjutits lokalt på platsen, medan krum-
kniven däremot hade en avvikande sammansätt-
ning (Grandin & Willim 2011:487ff). 

Gjutavfallet antyder i flera fall ungefärligt läge 
och sammanhang för bronsgjutningen på platsen 
(se figur 72). Framför allt gäller det gjutfynd 
från kulthusmiljöerna uppe på mittimpedimentet 
(se figur 70). När det gäller två fynd av gjut-
formsfragment på lermarken nere på område F 
är läget mer osäkert. Fyndet har en något osäker 

datering och den omgivande kontexten var störd 
av en sentida torpgrund (Artursson, Karlenby & 
Larsson 2011b:155). Att bronsgjutning försig-
gått bland långhusen antyds även av ett gjut-
formsfragment från en skärvstenshög på område 
C (se bilaga 2). Högen hade ackumulerats under 
lång tid, med en datering till 900-tal f.Kr, och 
innehöll även en begravning (Artursson, Kar-
lenby & Larsson 2011b:74f). Den låg på en svag 
förhöjning i lermark och var omgiven av flera 
byggnader (långhus och ekonomibyggnader) 
från olika faser av bronsåldern (Artursson, Kar-
lenby & Larsson 2011b:67). Boningshusen har 
en rumslig relation till skärvstenshögen, och på 
grund av en gravgömma i skärvstenshögen tol-
kades både huset och högen som en rituell kon-
text (Artursson, Karlenby & Larsson 2011b:67-
72). Begravningar i skärvstenshögar förekom-
mer dock även i långhusmiljöer under perioden 
(ex Ullén 2003d; Eriksson 2005b; Noge 2009).
Fyndets läge och kontext kan därför också tolkas 
som att man gjutit bronsföremål bland långhus 
på boplatsområden vid Nibble. 
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Trots flera spår efter bronshantverk har gjut-
ningen på platsen ägnats relativt lite uppmärk-
samhet i rapporten, utöver de specialstudier som 
fokuserats på gjutningens tekniska aspekter och 
metallens sammansättning och råvaruproveniens 
(Willim, Grandin & Andersson 2008; Grandin & 
Willim 2011). Gjutavfallet från Nibble tolkades 
som spår av småskalig tillverkning av enklare
vardagsföremål och kontrasterades mot hantver-
ket av ”verkstadsliknande karaktär” i det närlig-
gande Skälby (Artursson, Karlenby & Larsson 
2011a:576f; Karlenby 2011b:475f). Trots spåren 
efter återkommande gjutningar i den speciella 
miljön vid Nibbles kulthus tolkades alltså hant-
verket som enkel hushållsproduktion.  

Ett exempel på gjutningens kontext vid Nibble 
indikeras av de gjutspår som framkom på krönet 
av mittimpedimentet (delområde E1). Här på-
träffades ett degel- och ett gjutformsfragment, 
vid kulthus F, i anslutning till den stora kröngra-
ven från period V (se figur 70). Ytan mellan 
graven och kulthuset tolkades som ett väl sam-
manhållet aktivitetsområde på platån, och inne-
fattade en avfallsgrop, ett omfattande avfalls-
/skärvstenslager och ”gårdsplanen” framför 
byggnaden (Artursson, Karlenby & Larsson 
2011b:89). Det var i avfallsgropen på denna 
”gårdsplan” som ett gjutformsfragment framkom 
(se bilaga 2). Gropens fyllning tolkades som 
avfallrester från aktiviteterna kring kulthuset på 
platån (Artursson, Karlenby & Larsson 
2011b:93, 95). Gjutavfallet här indikerar att 
tillverkning av bronsföremål sannolikt utförts i 
kulthusmiljön under period V.  

Figur 71. Gjutfynd från grav- och boplatskomplexet 
vid Nibble. I läsordning; 1) Gjutformsfragment 

(F2325) från delområde E1 påträffad i avfallsgrop i 
anslutning till hus F. Fragmentet har spår efter 
längsgående hål för en stödvidja och är därmed 
formen för ett större föremål. 2) Degelfragment 

(F1646) från skärvstenshög på område E5. 3) Gjut-
tapp med del av det gjutna föremålet kvar (F707) 

funnen vid metalldetektering av åkermarken i område 
C, söder om skärvstenshög A10. 4) Kopparsmälta 

(F116) påträffad vid metalldetektering av område A. 
Foton: RAÄ UV GAL. 

Gjutformsfragmentet kan också ge en antydan 
om vilka föremålstyper som gjutits här – spår 
efter förkolnat material har tolkats som intrycket 
efter en stödvidja (Grandin & Willim 2011:478; 
se figur 71; se kapitel 2.3.1). Detta är ett tecken 
på att man behövt stabilisera formen och indike-
rar tillverkning av ett stort föremål. Liknande 
stödvidjor är kända från formar för halsringar
respektive svärd, i Nibble rör det sig sannolikt 
om gjutformen för en ring (Hjärthner-Holdar 
2016: personlig kommunikation).  

I stensättningen (A211) på krönet framkom ett 
degelfragment (se figur 70). Huvuvida degelbi-
ten nedlagts medvetet som en del i konstruktion-
en eller följt med av en slump är svårbedömt. I 
rapporten omnämns att stora mängder lerklining 
och bränd lera påträffades i ett stråk över A211 
– material som tolkades härröra från rivning av 
kulthuset (Artursson, Karlenby & Larsson 
2011b:100). Om degelbiten framkom i detta 
lager hör det till sekundärdeponerat avfall med 
koppling till huset snarare än till gravkonstrukt-
ionen. Det kan dock inte uteslutas att degelfrag-
mentet medvetet nedlagts i gravkonstruktionens 
undre lager, men troligare är att det rör sig om 
en omedveten inblandning. Min bedömning är 
därför att degelfyndet representerar avfall från 
tidigare gjutningar på platsen. Gjutningen vid 
kulthuset, på den plattformsliknande, stenlagda 
”gårdsplanen” som exponerade ut mot boplat-
sen, innebär att tillverkningen utförts i ett visu-
ellt framträdande läge inom platsen.  

Slutligen finns ett degelfragment från en 
skärvstenshög på delområde E5, på en av terras-
serna på mittimpedimentet (se figur 72). Gjut-
fyndet bör sannolikt tolkas i likhet med övrigt 
material i högen (Artursson, Karlenby & Lars-
son 2011b:137f), nämligen som avfall efter akti-
viteter på den omkringliggande ytan. Bronsgjut-
ning kan i så fall ha skett i anslutning till det lilla 
kulthuset (hus H). På denna aktivitetsyta fanns 
även kulturlager, härdar och fynd av sädeskorn 
tolkade som spår av matlagning, bakning och 
kanske öltillverkning under yngre bronsålder 
(Artursson, Karlenby & Larsson 2011b:137). 
Ytans speciella användning förstärks av den 
ovan nämnda depån med astralagus-ben och en 
flintpilspets i nedgrävningen för en kraftig 
stolpe. 
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Sammantaget visar gjutavfallets spridning och 
fyndkontexter att bronsgjutning utförts på flera 
områden i Nibbles grav- och boplatskomplex 
under yngre bronsålder. Enstaka gjutfynd knyter 
hantverk till arenan kring Nibbles långhus, me-
dan flera andra fynd indikerar gjutning på olika 
terrasser i kulthusmiljöerna på bergshöjderna 
med gravar. Kulthusområdena har tolkats som 
en ceremoniell miljö präglad av hantering och 
deponering av människoben, servering i fina 
serviser och skålar och möjlig ölbryggning 

(Artursson 2011a). Till de föremålstyper som 
eventuellt framställts i Nibble hör pincetter, 
nålar, sylar och något stort föremål med stöd-
vidja. Spridningen av gjutavfallet talar för upp-
repade gjutningar. Bronsgjutningen vid Nibble 
har förmodligen varit både framträdande och 
återkommande, och kan ha inkluderat tillverk-
ning av större, och mer exklusiva föremålstyper.
Gjutningen bör ha skett som en del i ceremoni-
ella sammanhang, och varit väl synligt från 
boplatsen. 

Figur 72. Degel- och gjutformsfragment påträffade inom grav- och boplatskomplexet vid Nibble. Illustration: För-
fattaren, bearbetning av Nibble-projektets GIS-data. 

Broby 

Om Broby-komplexet 
Grav- och boplatsområdet vid Broby är en av 
Mälardalsområdets mest kända bronsåldersloka-
ler, beläget cirka 7 kilometer nordväst om Upp-
sala. Platsen har delundersökts genom forsk-
nings- och seminariegrävningar i Uppsala uni-
versitets regi under 1950-talet (Schönbäck 1952,
1959). Broby-komplexet utgörs av ett vidsträckt 
gravfältsområde med stensättningar, skärvstens-
högar och kulthus av stengrundstyp (se figur 
74). Brobys stengrundshus var bland de första i
sitt slag att undersökas och gav därför namn åt 
”kulthus av Broby-typ” (Ojala 2016:245).

Fornlämningskomplexet sträcker sig över en 
platåartad moränrygg, som höjer sig över dagens 
odlingsmark. Inom det vidsträckta gravfälts-

komplexet ligger synliga gravkonstruktioner i 
flera glesa grupper (se figur 74). På moränryg-
gen finns bland annat ett röse, ett 40-tal stensätt-
ningar, en skeppsformig stensättning, terrasse-
ringar och tre eller fyra synliga stengrundshus. 
Dessutom finns minst ett 20-tal skärvstenshögar 
i moränmarken (FMIS). 20 skärvstenshögar är 
ett mycket stort antal för att vara inom en och 
samma lokal, och tyder på att Broby-
bosättningen varit omfattande och intensivt ut-
nyttjad. Det finns också flera skålgropslokaler i 
det anslutande området (FMIS). 

Upplöjd skärvsten och skärvstenshögar i åker-
marken nedanför moränryggen indikerar att ett 
samtida boplatsområde legat i den anslutande 
lermarken. Broby skulle i så fall ha en liknande 
struktur med andra boplatskomplex som under-
sökts i regionen (se kapitel 3.3.3.). Under brons-
ålder hade Broby-komplexet ett kommunikativt 
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läge, både i förhållande till närbelägna havsvikar 
och till Jumkilsån/Fyrisån. Broby är beläget 
inom ett av norra Mälarområdets mest fornläm-
ningsrika områden och ingår i den koncentration 
av skärvstenshögar som sträcker sig längs norra 
Mälaren (FMIS; se figur 12). Den omfattande 
bronsåldersmiljön vid Håga by (se bilaga 2: nr 
8) är belägen mindre än en mil bort. 

Inom gravfältsområdet undersöktes ett tiotal 
lämningar, såväl stensättningar som skärvstens-
högar samt en rektangulär stengrund. Utgräv-
ningarna var, i enlighet med tidens undersök-
ningsmetoder, helt inriktade på lämningar syn-
liga ovan mark. Intressant nog noterades ”gra-
varnas konsekventa undvikande av höjdlägena”, 
där istället skärvstensförekomster ofta var loka-
liserade (Schönbäck 1959:74). Sett utifrån da-
gens kunskapsläge om periodens kulthusmiljöer 
kan gravtomma platålägen och terrasser inom 
Broby-komplexet ha hyst kulthus. Inga tillräck-
ligt stora ytor har dock undersökts för att bygg-
nader skulle kunna identifieras.  

Under och mellan gravkonstruktionerna fanns 
sotiga och fyndrika kulturlager och anläggningar 
såsom härdar, gropar, stenpackningar och stolp-
hål. Stensättningarna med gravgömmor tolkades 
som ”gravar i verkliga eller imiterade hyddor” 
(Schönbäck 1959:79). De underliggande och 
omgivande kulturlagren tolkades som ”boplats-
aktiviteter” som försiggått kring hyddorna och 
husen innan de användes för gravläggning av 
sina avlidna invånare (Schönbeck 1959). Broby 
kan idag tolkas som ett gravfält med varierat 
gravskick. Undersökningarna har påvisat både 
stensättningar och skelettgravar, men även fynd 
av kremerade människoben i skärvstenshögar 
(Ojala 2016:103-106, appendix 2). På området 
påträffades ett rikt keramikmaterial från brons-
ålder (Ojala 2016:106f). Bland bronserna från 
platsen finns bland annat en dubbelknapp, 
dräktnålar och en ovanlig bronskam, alla från 
yngre bronsålder (Ojala 2016:101f). 

Stengrunderna på moränryggens sluttningar 
tolkades först, i analogi med stengrundshus på 
Öland och Gotland, som en gårdsanläggning 
(Schönbäck 1952:41) men på grund av deras 
nära förhållande till gravar föreslogs de senare 
ha ”något ändamål utöver profanhusets” 
(Schönbäck 1959:82). Miljön har senare omtol-
kats som en kulthusmiljö med gravar från brons-
ålder där stengrundshusen, i analogi med lik-
nande exempel i bronsålderns gravfältsmiljöer, 
ses som kult- eller dödshus (Victor 2002; Gold-

hahn 2007). Kulthusens funktion som faktiska 
hus är dock inte klarlagd. Huruvida stengrun-
derna burit upp väggar och tak och fungerat som 
någon form av byggnader, eller snarare varit 
öppna inhägnader och bör ses som gravkonstukt-
ioner eller symboliska hus, är omtvistat (Victor 
2002; Svanberg 2006). 

Det undersökta kulthuset daterades utifrån fynd 
och keramiktyper till yngre bronsålder. Hus-
grunden (anl. 45/46) utgjordes av en 17,5 x 7,5 
meter stor, rektangulär vall med rundade ytter-
hörn. Vallen var stensatt och mot insidan var 
stenarna satta med en flat sida inåt. Stengrun-
dens norra gavel var närmast sammanbyggd med 
en intilliggande stensättning. Två olika markho-
risonter identifierades i stengrunden; först en 
stenpackning och därunder ett 10-15 cm tjockt 
kulturlager, som också tycktes ha fortsatt acku-
mulerats efter det att stengrunden hade uppförts 
(Schönbeck 1952:31). I detta lager fanns också 
en härd. Det fyndförande kulturlagret i den norra 
delen av huset fortsatte utanför stengrunden, upp 
mot en flack skärvstenshög strax nordöst om 
huset.  

Figur 73. Fynd från Broby. (A) Bronskniv från ske-
lettgrav och (B) lerklädd grop under stensättning 

A53; flinta och degelfragment. Foto: Gunnar Eriks-
son. Efter Schönbäck (1959: fig. 23). 

Bland fynden i och omkring stengrunden fanns 
ett 500-tal keramikskärvor av varierande typer. 
Här fanns flera av bronsålderns klassiska kärlty-
per representerade; såväl rabbad keramik och 
större kärl som mindre, glättade koppar och 
skålar med hank. Huvuddelen av fynden ifrån 
husgrunden framkom i dess norra ände och do-
minerades av keramik och djurtänder ”av nöt-
kreatur och häst, i båda fallen en hel del ung-
djur” (Schönbäck 1952:31). Längs murarna i 
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norr påträffades lerklining. I den norra delen av 
lagret framkom en pilspets av flinta samt två 
degelfragment (Schönbäck 1952:33). Även i 
kulturlager och skärvstenshögar på andra delar 
av området påträffades gjutfynd (Schönbäck 
1959:93; se figur 73).  

Bronsgjutning 
Avfall från bronsgjutning påträffades på flera 
platser bland gravarna och kulthusen på höjd-
ryggen vid Broby. Degel- och gjutformsfrag-
mentens mängd och spridning talar för ett flertal 
gjutningar, på flera olika delar av området. Det 
kanske mest intressanta fyndet utgörs av två 
mynningsfragment till en degel som framkom i 
kulturlagret i den undersökta stengrunden. Lag-
ret tolkades som en golvhorisont och indikerar 
att gjutning kan ha utförts inom stengrunden. En 
annan möjlighet är att kulturlagret med gjutfyn-
det ackumulerats före byggandet av stengrun-
den, och att gjutning då utförts på en öppen plats 

i gravnära miljö. Fynd av gjutavfall i anslutning 
till ett stengrundshus i Mälardalsområdet har 
även framkommit vid Håga by (nr 8), vilket talar 
för att bronsföremål ibland tillverkades i eller 
vid bronsålderns stengrundshus.  

Degel- och gjutformsfragment framkom även 
vid flera av gravkonstruktionerna. Flera av fyn-
den påträffades i kulturlager eller anläggningar 
under eller bredvid stensättningarna. Hur lång 
tid som förflutit mellan gjutningen och anläg-
gandet av gravkonstruktionerna är inte möjligt 
att bedöma utifrån de uppgifter som publicerats. 
Det kan inte uteslutas att dessa handlingar haft 
ett samband, och till exempel följt direkt på 
varandra. I vissa fall kan inte heller uteslutas att 
gjutningen skett inom ytan när stenkonstruktion-
en redan anlagts. Broby-fynden talar åtminstone 
för ett nära rumsligt samband mellan bronsföre-
målstillverkning och gravläggningarna på plat-
sen (Goldhahn 2007:286-289).  

Figur 74. Översiktsplan över undersökta fornlämningar på Broby-gravfältet. Illustration: Karin Ojala. Efter Ojala 
(2016: fig. 18). 
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Sammanfattningsvis visar fynden från Broby att 
bronsföremål återkommande har tillverkats på 
flera platser inom det vidsträckta grav- och kult-
husområdet. Det är inte möjligt att tidsfästa 
bronsgjutningen närmare än till yngre bronsål-
der. Några av gjutformsfragmenten har tillhört 
formar för släta och vridna halsringar (Schön-
bäck 1959:93). Aktiviteterna på området har 
genererat stora mängder skärvsten, och keramik 
med ett rikt inslag av finare, tunnväggiga skålar 
och koppar. Idag kan platsens läge och fynd- 
och anläggningsbild, i analogi med liknande 
lämningar, tolkas som en kulthusmiljö med be-
gravningar och rituella aktiviteter. Gjutspåren 
bland gravar, skärvstenshögar och stengrunds-
hus vid Broby representerar ytterligare ett ex-
empel på tillverkning av bronsföremål i en kult-
husmiljö från bronsålder. 

Hallunda 

Om Hallunda-komplexet 
Bronsålderskomplexet vid Hallunda strax syd-
väst om Stockholm är, i likhet med Broby, en av 
regionens mest ikoniska bronsåldersmiljöer. 
Hallunda-boplatsen delundersöktes inför ut-
byggnaden av Stockholms södra förorter under 
1960- och 70-talen (Bennett 1975; Jaanusson &
Vahnle 1975a, 1975b; Jaanusson, Löfstrand & 
Vahlne 1978). Hallunda-undersökningen var då 
den mest omfattande undersökningen av en 
bronsålderslämning som dittills utförts i region-
en (Lagerlöf 2008). De ansenliga fynd- och an-
läggningsmängderna ledde i slutändan till att 
exploatering avstyrdes, och en stor del av läm-
ningen kvarlämnades oundersökt. Hallunda-
bosättningen är välkänd inom bronsåldersforsk-
ningen, framför allt på grund av det rika kera-
mikmaterialet (Jaanusson 1981), men också för 
de uppmärksammade spåren efter bronshantverk 
(se figur 77).  

Gjutfynden inom en av ytorna tolkades som en 
verkstadsplats med ugnar, och Hallunda lyftes 
fram som en centraliserad verkstadsplats för 
bronsproduktion i regionen (Jaanusson 1971; 
Jaanusson & Vahlne 1975a; Jaanusson, 
Löfstrand & Vahlne 1978; Vahlne 1989a, 
1989b; Goldhahn 2007:298). Utifrån de omfat-
tande lämningarna, det rika fyndmaterialet och 
metallhantverket har Hallunda tolkats som en 
centralplats i regionen (Ambrosiani 1989; Jen-
sen 1989; Thedéen 2004:156). Med sitt omfat-
tande gravfält har Hallunda-komplexet även 
framhållits som en framträdande rituell sam-
lings- och begravningsplats i regionen under 

yngre bronsålder (Carlsson 2001:51; Thedéen 
2004:156). 

Grav- och boplatsområdet vid Hallunda gård 
utgör ett vidsträckt fornlämningsområde i rand-
zonen mellan bergs- och moränhöjder och låg-
länta lermarker (se figur 75). Bronsålderskom-
plexets hela utbredning är inte känd. Bosättning-
en innefattar ett flertal gravfältslokaler med 
stensättningar, skålgropsförekomster, skärv-
stenshögar och vidsträckta kulturlager (FMIS). 
De undersökta delarna av komplexet är belägna 
på bergs- och moränhöjder. Utifrån dagens kun-
skapsläge, och resultaten från denna fallstudie, 
rörande bosättningar från perioden, finns/fanns 
sannolikt boplatslämningar med långhus i den 
anslutande lermarken.  

Hallunda-bosättningen ligger vid Rödstensfjär-
den i Mälaren och var under bronsåldern belä-
gen i strandnära läge vid Mälarviken (se figur 
75). Den omgivande bygden kring Södertälje 
och Salem är mycket fornlämningsrik med skål-
gropslokaler, skärvstenshögar och stensättningar 
längs bronsålderns forna vikar och fjärdsystem 
(FMIS). Knappt 2 kilometer väster om Hallunda, 
mot inloppet till Albysjön/Tullingesjön, ligger 
den stora Slagsta-ristningen (RAÄ 279:1) med 
bland annat djur- och skeppsfigurer från yngre 
bronsålder (Damell & Hyenstrand 1972). 

Vid tidpunkten för Hallunda-undersökningen 
präglades gravfältsundersökningar av fokusering 
på synliga lämningar. Undersökningsområdena 
kunde inte heller överblickas på förhand då för-
undersökningsmetoderna ännu var mycket out-
vecklade (Lagerlöf 2008). Dessutom saknades 
tidigare erfarenhet av liknande platser, och 
stolpbyggda huslämningar från bronsålder var i 
princip ett okänt fenomen i Mälardalsområdet. 
Tidens fältmetodik, med ickekontextuell rut-
grävning och begränsade schakt, medför svårig-
heter att i efterhand förstå relationen mellan 
olika områden och att överblicka lämningarna. 
Även om större områden avtorvades undersöktes 
i slutändan endast cirka 3000 m2 av platsens 
kulturlager och tillhörande anläggningar (exklu-
sive gravar) (Jaanusson 1981:12). Detta ger 
glimtvisa inblickar i det omfattande bronsål-
derskomplexet på platsen. Grav- och boplatsom-
rådet bör utifrån synliga lämningar i närområdet 
ha sträckt sig över åtminstone 40 000 m2. 

De undersökta delarna av Hallunda-komplexet 
ligger i höglänt bergs- och moränmark. Den ena 
undersökningsytan berörde en friliggande bergs-
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höjd (RAÄ 13), härefter kallad ”kullen”. Den 
andra, direkt anslutande undersökningsytan, 
sträckte sig över sydsluttningen av en höglänt 
bergs- och moränrygg (RAÄ 69), härefter kallad 
”slänten”. Nedanför dessa impedimentsmarker 
breder ett område med lermark ut sig åt söder 
och sydöst, härefter kallad ”slätten” (se figur 
76). Denna yta hade sedan länge brukats som 
åker men var vid tidpunkten för utgrävningen 
redan i färd med att bebyggas. Bronsåldersläm-
ningar hade funnits även i åkermarken, vilket 
uppgifter om söndergrävda kulturlager och fynd 
observerade i samband med exploateringen 1971 
tyder på (Damell 1971, arkivrapport). 400 meter 
ut på slätten, söder om den lämningsrika bergs-
yggen delundersöktes dessutom ytterligare en 
mindre, samtida gravgrupp. Denna bestod, föru-
tom av stensättningar, även av en skärvstenshög 
och ett omgivande kulturlager (RAÄ 76), i vilket 
man också påträffade gjutformar från bronsålder 
(Bennet 1975).  

Figur 75. Ortofoto över Hallunda-boplatsen med de 
olika delytorna utmarkerade. På impedimentsmarken 
till höger om ”slätten” ligger Hallunda gård. Bak-

grundsfoto: Google maps 2015. 

Utifrån dagens kunskapsläge, och analysen som 
presenterats i den här avhandlingen, är det rim-
ligt att anta att lermarken hyst samtida långhus-
bebyggelse (jämför med lokalerna Vrå, Nibble, 
Ryssgärdet, Skeke och Sommaränge skog). De 
undersökta delarna av Hallunda-komplexet utgör 
därmed utsnitt ur de höglänta delarna av ett om-
fattande grav- och boplatsområde. Platsen tycks 
ha använts under hela bronsåldern, hittills un-
dersökta ytor har dock en kronologisk tyngd-
punkt i yngre bronsålder.  

Ingen tydlig lagerbildning kunde upplysa om 
platsens kronologi. Någon tydlig distinktion 

mellan fyllnadsmaterial i gravkonstruktionerna 
och den ”underliggande” boplatshorisonten 
kunde inte heller uppfattas (Jaanusson 
1971:175). Hallunda-komplexet daterades uti-
från keramik- och föremålstyper samt ett 20-tal 
14C-analyser på obestämt kol främst till yngre 
bronsålder, med en huvudsaklig användningsfas 
i period IV-VI (Jaanusson & Vahlne 1975b; 
Jaanusson, Löfstand & Vahlne 1978; Jaanusson 
1981:23-28).  

Omkalibreringar av 14C-dateringarna från Hall-
unda utförda i samband med Ryssgärdet-
undersökningen antyder att dessa dateringar 
sträcker sig från bronsålderns period III in i 
äldre förromersk järnålder (Östling, Eriksson & 
Hjärthner-Holdar 2008b:43). Röst har, inom 
ramen för sin forskning om Mälardalens grav-
fältslokaler från yngre bronsålder (Röst 2016), 
låtit utföra ett flertal nya 14C-analyser av brända 
ben från gravar och andra anläggningar inom 
RAÄ 13, vilka också fallit inom tidsspannet 
period III - äldre förromersk järnålder (Röst i
manus).

Över hela slänten på RAÄ 69 sträckte sig ett 
tjockt, fyndrikt kulturlager med skärvsten och 
kol. På impedimentets högsta, bergigaste delar i 
norr hade flera utjämnande terrasseringar med 
stenrader anlagts. Sex skärvstenshögar låg ut-
spridda i slänten, främst i dess lägre partier, i
randzonen mot åkermarken i söder (se figur 76).
Två av skärvstenshögarna undersöktes. Ett 20-
tal diffusa stensättningar låg gruppvis i områdets 
östra del, ett 10-tal undersöktes. I och under 
kulturlagret framkom härdar, gropar och stolp-
hål. Undersökningsytornas begränsade storlek 
försvårar identifiering av byggnader, och gör 
sammanhang mellan olika aktivitetsytor svårbe-
dömd. Ett par koncentrationer av stolphål och 
lerklining tolkades som indikationer på förhisto-
riska hus, men lämningarna har inte kunnat tol-
kas i detalj (Jaanusson 1971:167; Jaanusson &
Vahnle 1975a:34; Jaanusson, Löfstrand & 
Vahlne 1978:21, 50f; Jaanusson 1981:16, 29f).

Fynd- och anläggningsbilden på den bredvidlig-
gande kullen RAÄ 13 liknade den i slänten. Ett 
tjockt, skärvstensrikt kulturlager täckte hela 
höjden. Det fanns också skärvstenskoncentrat-
ioner, stenrader och ett 20-tal oregelbundna 
stensättningsgravar från yngre bronsålder-äldsta 
järnålder (Jaanusson & Vahnle 1975b; se figur 
79). Stensättningarna daterades utifrån 14C-
analyser, keramik och enstaka bronsfynd, främst 
dräktnålar, till bronsålder period V-VI (Jaanus-
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son & Vahlne 1975b). Kulturlagret på kullen 
undersöktes inte i sin helhet; de utgrävda delarna 
motsvarar ytorna direkt under stensättningarna, 
och ett fåtal schakt mellan gravarna. 
Tre”gravtomma” terrasser på kullen antogs uti-
från sin flacka karaktär, och förekomsten av 
lerklining och stolphål, som troliga lägen för hus 
(Jaanusson & Vahlne 1975a:15; Jaanusson 
1981:16). Lämningarna på ett av dessa terrasslä-
gen (zon 2) tolkades som en ”gjuteriverkstad” 
från bronsålder (Jaanusson 1971:178; Jaanusson 
& Vahlne 1975a:13; Vahnle 1989a, 1989b).  

Figur 76. Vy från ”slänten” RAÄ 69 med stensättning 
A5 i förgrunden. Omedelbart nedanför syns villabe-
byggelsen på ”slätten” och i bakgrunden skymtar 
Hallunda gård. Foto från nord-nordväst. Okänd 

fotograf RAÄ/ATA. 

Gjutavfall påträffades främst vid den så kallade 
gjuteriverkstaden men förekom också spritt på 
området, såväl på kullen som i slänten (Jaanus-
son & Vahlne 1975a:34; se bilaga 2; se figur 
77). I kulturlager på RAÄ 13 och 69 påträffades 
även flera fragmenterade bronsföremål, i form 
av dubbelknappar med koncentriska cirklar, en 
nål med bikoniskt huvud och en rakkniv från 
period IV (Jaanusson 1981:23f). Keramik-
materialet från Hallunda är mycket omfattande, 
totalt över 600 kg. Kärltyper och stilinfluenser 
specialstuderades senare i en avhandling av 
grävledaren Hille Jaanusson (1981). Jaanussons 

studie visar att en stor andel av Hallunda-
keramiken utgörs av högkvalitativ keramik, med 
glättade och tunnväggiga kärl, såsom koppar och 
skålar (Jaanusson 1981).

Bronsgjutning 
Från Hallunda-undersökningarna framkom före-
hållandevis stora mängder gjutavfall; totalt 230 
gjutformsfragment, 80 degelfragment, en smälta 
och två gjuttappar (se bilaga 2; se figur 77).
Gjutfynden påträffades huvudsakligen i kultur-
lager och skärvstensansamlingar men även i 
härdar, gropar och i fyllning till stensättningar 
(Jaanusson & Vahnle 1975a). Gjutfynden från 
Hallunda finns redovisade i en kandidatuppsats 
av undersökningens biträdande grävledare Gun-
nel Vahlne (1974) där gjutformsmaterialet spe-
cialstuderats med fokus på typbedömning av 
tillverkade föremål. Gjutformsfragmenten härrör 
från både tvådelade och förlorade formar 
(Vahlne 1974:40). Flera välbevarade intryck i 
formarna gav dessutom information om några av 
de föremålstyper som tillverkats på platsen. 
Gjutavfallets spridning och omfattning visar att 
tillverkning av bronsföremål skett vid upprepade 
tillfällen, över en längre tidsperiod och på ett 
flertal olika platser inom komplexet. 

Den så kallade verkstadsplatsen för bronsgjut-
ning låg på en framträdande bergs- och morän-
höjd inom ett grav- och boplatsområde. Här 
påträffades stora mängder gjutavfall, härdar, 
stolphål, gropar och terrasseringar samt anlägg-
ningar tolkade som möjliga degelugnar för 
bronshantverket. Ugnarna framkom huvudsakli-
gen invid en byggnadslämning med ovanlig 
konstruktion, vilken tolkades som en förmodad 
verkstad för gjutning (Jaanusson 1971:177f).
Denna antogs vara kronologiskt och funktionellt 
avskild från gravfältet (Jaanusson & Vahlne 
1975a). Goldhahn har på senare år föreslagit att 
denna ”verkstad” bör förstås som ett kulthus av 
stengrundstyp, och var en integrerad del av grav-
fältsmiljön som under bronsåldern hyst såväl 
metallhantverk, tillverkning av högkvalitativ 
keramik, som kremering (Goldhahn 2007:293-
306). 
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Figur 77. Plan över undersökta schakt inom Hallunda-boplatsen med spridningen av gjutfynd. Omarbetad efter 
Jaanusson (1981: fig. 14). 

RAÄ 69: slänten 
Spår efter bronsgjutning framkom i princip inom 
alla delundersökta ytor i sluttningen. Att bedöma 
gjutningens rumsliga inramning är svårt, ef-
tersom undersökningen var begränsad till små 
schakt. Här finns några delområden med gjut-
fynd som ändå är särskilt värda att framhålla. 
Inom en 15x15 meter stor yta i sydvästra delen 
av slänten påträffades avfall från gjutning i an-
slutning till en koncentration av 38 stolphål, ett 
stort antal härdar och gropar tolkade som ”ug-
nar”. Stolphålen förmodades vara resterna efter 
en 15x10 meter stor långhusbyggnad. Den be-
gränsade undersökningsytan och dokumentat-
ionens karaktär gör det dock svårt att värdera 
såväl det eventuella huset som det omgivande 
sammanhanget. Kontexten antyder dock att 
gjutning skett vid någon form av byggnad i 
denna del av slänten, även om husets typ, date-
ring och funktion är oklar.  

En annan koncentration av gjutavfall noterades i
anslutning till en grupp stolphål på den sydöstra 
delen av området. Intill den förmodade husläm-

ningen låg också en härd som innehöll fynd av 
degelfragment (Jaanusson, Löfstrand & Vahlne 
1978:51; Jaanusson 1981:17).  Hur inramningen 
av gjutningen i detta område sett ut är som sagt 
svårbedömt, på grund av de osäkra hustolkning-
arna. Det upphöjda läget och lokaliseringen vid 
gravar, tillsammans med likheten med andra 
lokaler; som till exempel Broby och Nibble, 
antyder att gjutning utförts i slänten på RAÄ 69,
inom ett rituellt aktivitetsområde med samtida 
gravar och kulthus. Detta kan dock inte säkert 
utredas utan förnyade undersökningar på plat-
sen. 

I den fyndrika slänten på RAÄ 69 fanns, föru-
tom djurbensavfall, flintavfall och lerklining, 
också ett flertal bronser i kulturlagret; en dräkt-
nål/låsnål med bikoniskt huvud, en rakkniv, 
dubbelknappar, en skära, sylar, en pilspets, tre 
knivar och några oidentifierbara fragment (se 
figur 78). Av djurbenen från slänten har cirka 
1,5 % visat sig härröra från vilda djur såsom älg, 
rådjur, kronhjort, varg och säl (Ekman 1988), 
vilket också indikerar ett visst inslag av jakt. 
Merparten av djurbensmaterialet (82 %) var 
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bränt (Jaanusson 1981:21). Bland fynden finns 
också flera stenredskap med ränna, knackstenar 
och löpare, fragment av skafthålsyxor samt tre 
flintpilspetsar (Jaanusson, Löfstrand & Vahlne 
1978:32-36).  

Intressant är den höga andelen finkeramik från 
polerade, dekorerade och små, tunnväggiga kärl 
i form av koppar och skålar med hank (Jaanus-
son 1981). Utifrån gjutformsfynden från slänten 
har fem föremålstyper som tillverkats på platsen 
identifierats: en dubbelknapp med koncentriska 
cirklar, en rakkniv eller skära, släta halsringar, 
tenformiga delar av föremål samt eventuellt en 
form för en spjutspets (Vahlne 1974; Jaanusson, 
Löfstrand & Vahlne 1978:30). Fynd- och an-
läggningsbilden från slänten har stora likheter 
med andra kulthusmiljöer i regionen, med om-
fattande matavfall, betoning på fina dryckes- 
och serveringskärl, bronser samt tillverkning av 
föremål till rakknivsuppsättningar, personliga 
utsmyckningar i form av ringar samt prestigefö-
remål som vapen.

Figur 78. Fynd från kulturlager i slänten (RAÄ 69). 
Ornerad keramik (1), dubbelknappar av brons (2-4), 
fragment av gjutform för dubbelknapp (5), rakkniv av 

brons (6), bronssyl (7) och en dräktnål/låsnål av 
brons (8). Teckningar: Bengt Händel. Efter Jaanus-

son (1981: fig. 9). 

RAÄ 13: kullen 
Spår av återkommande bronsstöpning fanns 
även på kullen vid RAÄ 13; här insamlades ett 
30-tal degelfragment och ett 50-tal gjutforms-
fragment. Gjutfynden påträffades huvudsakligen 
i kulturlagret: på anläggningsrika platålägen, 
mellan och under gravar, och i enstaka fall i 
fyllningen till stensättningar. Spridningen av 
avfall talar för att gjutning skett på flera av de 
bebyggda platåerna, liksom bland gravarna på 
kullen (zon 2, 3 och 6). Den tidsmässiga och 
stratigrafiska relationen mellan gjutfynden och 
gravkonstruktionerna var svårbedömd (Jaanus-

son 1971:175). Den mest sannolika förklaringen 
till enstaka gjutfynd i stensättningar är att äldre 
kulturlager blandats in i konstruktionen oavsikt-
ligt, men det kan inte helt uteslutas att degel-
fragment deponerats medvetet i gravarna. Flest 
gjutfynd fanns på en av kullens terrasser, där det 
också fanns en särpräglad huslämning, vilket 
tolkades som en verkstad för bronsgjutning 
(Jaanusson & Vahlne 1975a; Vahlne 1989b). 
Lämningarna här har senare omtolkats av Gold-
hahn som lyft fram det som en parallell till kult-
hus av stengrundstyp (Goldhahn 2007).  

Den förmodade huslämningen utgjordes av en 
diffus rektangulär stenram i form av stenrader 
och skärvstensvallar i vinkel, tolkade som vägg-
linjerna till en byggnad. Husets konstruktion är 
dock oklar. Stenvallar eller stensträngsliknande 
”murar” har tolkats som rester efter en möjlig 
vägglinje. Det fanns också rikliga fynd av lerkli-
ning från området. Stenramen låg på en öppen 
yta fri från gravar, på den sydvästra delen av 
kullen (zon 2; se figur 79). Runt huset fanns rika 
kulturlager och flera anläggningar i form av 
härdar, stenskodda gropar, skärvstensansamling-
ar, två stolphål och tolv olika gropar tolkade 
som ugnar (se vidare nedan). I och utanför den 
förmodade byggnaden påträffades lerklining, 
keramik, ben, degel- och gjutformsfragment, två 
gjuttappar av brons och fragment av bronsföre-
mål. Gjutspåren vid stengrundshuset i Hallunda 
är klart mer välbevarade och talrika än på andra 
jämförbara platser, exempelvis vid kulthusen på 
Ryssgärdet-boplatsen. Till skillnad från andra 
platser i Mälardalsområdet har det också varit 
möjligt att identifiera flera av de föremålstyper 
som gjutits på platsen.  

Stengrundshuset föreslogs ha utgjort en rek-
tangulär 18 x 8 meter stor verkstad med delvis 
öppna långsidor, på så sätt mer som ett vind-
skydd för metallhantverket på platsen (Jaanus-
son & Vahlne 1975a:12f). Goldhahn har presen-
terat en alternativ tolkning av ”verkstadshuset” 
på kullen i Hallunda (Goldhahn 2007:297f). 
Utifrån likheter mellan Hallunda-husets sten-
lagda vägglinjer och kulthus av stengrundstyp 
kända från gravfältsmiljöer i södra Skandinavien 
tolkas vallarna och stenraderna representera 
lämningarna efter ett eller möjligen två kulthus 
med stengrund (Goldhahn 2007:297f). Ett flertal 
argument för omtolkningen av Hallunda-huset 
framförs av Goldhahn: han hänvisar till kulthu-
sens karaktäristiska drag som påvisats av Victor 
(2002) – det gravnära läget, avsaknaden av 
stolphål för takbärande konstruktion, liksom att 
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”fynden i husen är tillsynes aparta” (Goldhahn 
2007:298). Goldhahn tolkar kulthusets läge och 
aktiviteterna här som att bronshantverket på 
kullen i Hallunda huvudsakligen utförts inom en 
esoteriskt laddad miljö i en avskild byggnad. 
Bronsgjutningen i Hallunda, och på liknande 

platser, indikerar enligt Goldhahn (2007:297, 
kapitel 9) att smedens värv – i form av brons-
gjutning och andra transformationer genom eld, 
såsom keramikproduktion och kremering – ut-
förts i anskildhet av rituella specialister.  

Figur 79. Plan över grav- och kulthusområdet inom RAÄ 13 på bergshöjden. Gravkonstruktioner och större an-
läggningar utmärkta. Ytorna mellan gravarna har endast delvis grävts ut. De svarta markeringarna motsvarar de 
stenvallar vilka tolkats som vägglinjer till ett ”verkstadshus”, alternativt kulthus med stengrund. Efter Goldhahn 

(2007: fig. 9.15). 

Tack vare det förbättrade kunskapsläget om 
kulthusmiljöer i Mälardalen (ex Forsman & 
Victor 2007; Mattes 2008; Artursson 2011a),
och sammanställningen som presenterats i denna 
fallstudie, finns nu förutsättningar att återigen se 
Hallunda-materialet i ny belysning. Jag ansluter 
mig till Goldhahns (2007) tolkning av ”verk-
stadsplatsen” på höjdläget i Hallunda som en 
kulthusmiljö, men vill dock föreslå en alternativ 
tolkning av husets konstruktion. Utifrån parallel-
ler till mer nyligen undersökta kulthusmiljöer, 
som Ryssgärdet, Åbrunna och Nibble, bör läm-
ningarna vid verkstadshuset/stengrundshuset 
kunna ses som läget för ett kraftigt fyrstolpshus. 
Omtolkningen bygger framför allt på en omvär-

dering av några av platsens ugnskonstruktioner, 
vars funktion sedan tidigare är en omdebatterad 
fråga i forskningen (Hjärtner-Holdar 1993a:97ff;
Jantzen 2008:294). 

Analys av kulthusområdet i Hallunda 
Vid ”verkstadsplatsen” på kullen framkom 12 
anläggningar som tolkades som ugnskonstrukt-
ioner knutna till metallhantverket (Jaanusson 
1971; Jaanusson & ahnle 1975a:13). Ugnarna 
vid Hallunda har därefter blivit ett återkom-
mande referensmaterial i sekundärlitteraturen 
och vid efterföljande grävningar (ex Särlvik, 
Weiler & Jonsäter 1977; Björhem & Säfvestad 
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1993:78; Helander & Zetterlund 1997:31, 35; 
Ullén red. 2003; Diinhoff 2006a; Strucke & 
Holback 2006:27). Goldhahn har också ägnat 
ugnarna stort utrymme i sina tolkningar av verk-
stadsplatsen i Hallunda som rituell arena, och 
föreslagit att ugnarna, förutom bronsgjutning, 
även kan ha använts för kremering eller sekun-
därbränning av mänskliga kvarlevor (Goldhahn 
2007:302f).  

De anläggningar som tolkades som ugnskon-
struktioner låg både i och utanför stengrundshu-
sets förmodade begränsning. Ugnarna utgjordes 
av ovala eller runda gropar med helt eller delvis 
stenskodda- eller lerklädda sidor. Anläggningar-
na var sinsemellan mycket olika – fyra beskrivs 
som kraftigt stenskodda med större omkrets än 
de övriga, medan de åtta andra var mindre med 
varierande, partiella stenskoningar, lerskoningar 
eller ingen skoning alls (Jaanusson & Vahlne 
1975a:13). I vissa av groparna påträffades flata 
stenar eller lerskikt i ugnarnas botten. Den mest 
välkonstruerade stensatta ugnen har diskuterats 
som degelugn, och jämförts med degelugnar 
från bronsålder vid Timna, i dagens Israel (Ser-
ning 1987:19ff). Det har dock länge funnits flera 
frågetecken kring deras funktion och ursprung-
liga konstruktion (ex Serning 1987:11f; Hjärth-
ner-Holdar 1993a:97).  

Anläggningarnas funktion som ugnar argumen-
terades främst utifrån fynd av hårt sintrad lerkli-
ning eller ”lerskivor” i anläggningarnas fyllnin, 
vilka tolkades som rester efter ugnskupoler 
(Jaanusson & Vahnle 1975a:13; Vahlne 1989b)..
Det är alltså möjliga kupoler, snarare än till ex-
empel spår efter eldpåverkan i groparna eller 
särskilda koncentrationer av gjutavfall, smältor 
eller slagg i själva anläggningarna, som låg till 
grund för tolkningen. Det föreslogs att den sint-
rade leran var rester efter överbyggnader till 
ugnarna, som slagits sönder efter varje använd-
ning (Jaanusson 1971:178f; Jaanusson & Vahnle 
1975a:13; Nordström 1988). Analyser av leran 
visade att den hade utsatts för temperaturer 
ovanför sintringspunkten; minst 750 grader, 
kanske upp mot 1000-1200 grader (Nordström 
1988:35). Denna hårt sintrade lerklining var 
dock inte koncentrerad till ugnarna utan förekom 
spritt i kulturlagret på platån (Jaanusson & 
Vahnlne 1975a:13). Tolkningen av lermaterialet 
som sönderslagna ugnskupoler tycks därmed 
mindre övertygande, eftersom de inte hade en
specifik koppling till ugnsgroparna.  

Eva Hjärthner-Holdar och Detlef Jantzen har 
ifrågasatt varför kupolugnar skulle ha använts 
vid smältning av brons, då ugnar snarare skulle 
komplicera än underlätta smältning av brons i 
öppna deglar (Hjärtner-Holdar 1993a:97ff; Jant-
zen 2008:294; se även kapitel 2.4.1.). Om gro-
parna fungerade som metallugnar borde de i så 
fall ha haft någon annan funktion, till exempel 
som reduktionsugnar för järn- eller kopparmalm, 
men mot detta talar dock frånvaron av slagg 
(Hjärthner-Holdar 1993a:97ff; se även Vahlne 
1989a:112). En slaggbit insamlad som lösfynd 
på RAÄ 13 har faktiskt senare visat sig vara en 
kopparslagg (Hjärthner-Holdar 1993a:75f). 
Kopparinnehållet i slaggen har genom blyisoto-
panalys dessutom visat sig överensstämma med 
sammansättningen i lokala, skandinaviska mal-
mer (Ling et al. 2012; Ling et al. 2014). Detta 
kan antyda att inte enbart bronsgjutning utan 
även en mer avancerad kopparmetallurgi utförts 
på platsen under bronsålder, även om indikat-
ionerna än så länge är svaga. De eventuella ug-
narnas funktion kan dock inte utvärderas utan 
kompletterande arkeologiska undersökningar. 

Jag menar att det finns en alternativ tolkning 
som är rimlig för några av de konstruktioner 
som klassificerats som ugnar vid Hallunda. Hy-
potesen som föreslås här är att de kraftigaste, 
stenskodda ugnarna i själva verket är kraftiga 
stolphål. I ljuset av de stolpbyggda kulthus från 
yngre bronsålder i Mälardalen, som framkommit 
under senare år, menar jag att de fyra största, 
stenskodda ”ugnsgroparna” istället kan ha ut-
gjort stolphålen för en fyrstolpsbyggnad. Denna 
skulle i så fall vara av samma typ som hus 9 på 
östkullen vid Ryssgärdet (Eriksson & Östling 
2005; Karlenby 2008b). De fyra stenskodda 
ugnarna med diameter mellan 1,2-1,5 meter 
(A36, A37, A41 och A45) skulle utifrån sitt 
utseende såväl i plan som i profil (Jaanusson & 
Vahlne 1975a:44, 58-86), kunna tolkas som 
kraftiga stolphål4 (se figur 80). 
.

4 Stort tack till arkeolog Simon Karlsson (Lödöse Museum) 
som bistått med bedömning av anläggningarna.
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Figur 80. Gjutavfall vid ”verkstaden” eller kulthuset på gravfältet vid RAÄ 13 i Hallunda. Två möjliga hustolkning-
ar visas: grå streckad linje motsvarar den ursprungliga tolkningen av verkstadshus/kulthus av stengrundstyp, medan 
blå streckad kvadrat motsvarar den föreslagna omtolkningen av de stenskodda ”ugnarna” som nedgrävningar för 

hörnstolparna i ett fyrstolpshus. Överst till vänster visas föremålstyper som enligt intryck i gjutformarna har tillver-
kats i grav- och kulthusmiljön. Omarbetad efter Vahlne (1974:16, 1989a:109) och Jantzen (2008: Tafel 95). 
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Spridda brandrester i form av kol och sintrad 
lerklining i groparnas fyllning skulle kunna för-
klaras av att byggnaden brunnit, vilket återigen 
skulle vara en parallell till hus 9 på Ryssgärdet-
bosättningen. Om anläggningarna är stenskodda 
stolphål för hörnstolpar i en kvadratisk byggnad 
skulle detta hus haft ett innermått om cirka 8 x 9 
meter (se figur 80). De låga, vall-liknande 
skärvstensansamlingarna i vinkel skulle då
kunna tolkas som avfall som avsatts runt huset,
återigen en parallell till Ryssgärdets hus 9 (jäm-
för figur 45). Den kraftiga terrasseringen med en
stenrad mot öster (se Jaanusson & Vahlne 
1975a:12) kan ha varit en utjämnande terrass för 
att plana ut husytan, snarare än ett väggfunda-
ment eller en vägglinje till ett stengrundshus. 
Liknande terrasser kring stolpbyggda kulthus 
finns till exempel i anslutning till hus 11 på 
Ryssgärdets västkulle (Karlenby 2008b; jämför 
även figur 46 och 47). Till saken hör också att 
stolphål var svåra att identifiera under Hallunda-
undersökningen: 

House plans were difficult to reconstruct, part-
ly because several successive buildings appear 
to have been involved in areas with many post-
holes. Moreover, in the stony soil not all post-
holes have left undisrupted markings, and only 
those which were provided with well arranged 
packing-stones could be recognized clearly. 
(Jaanusson 1981:29f)

Om de största ”ugnarna” på platån i själva ver-
ket ska förstås som nedgrävningar för hörnstol-
par till ett kulthus faller Hallunda-kullen in i ett 
bekant mönster. Fram tonar bilden av ett kulthus 
med gravkonstruktioner på den omgivande kul-
len, placerat på en terrass som exponerat ut mot 
den förmodade boplatsytan på slätten nedanför. 
Merparten av gjutavfallet påträffades framför 
huset, här fanns bland annat en härd med fynd 
av degelfragment i fyllningen (se figur 80; se 
bilaga 2). Tillverkning av bronser vid kulthus-
miljön i Hallunda har därmed skett på en upp-
höjd terrass, riktat ut mot det förmodade 
boplatsområdet nedanför.  

Den höga andelen finkeramik från tunnväggiga 
skålar och koppar i avfallsmaterialet kring kult-
husen i Hallunda indikerar en mat- och dryckes-
konsumtion ur fina serviser, snarare än produkt-
ion av sådana kärl i kulthusmiljön (jfr Goldhahn 
2007: 214, 216f). Fynd av pilspetsar (Jaanusson 
& Vahnle 1975a:23; Jaanusson, Löfstrand & 
Vahnle 1978:32), tillsammans med en viss före-
komst av ben från storvilt såsom älg, rådjur, 
kronhjort och eventuellt varg (Ekman 1988), 

tyder också på ett inslag av jakt. Bronsgjutning 
på kulthusterrassen vid gravfältet på Hallundas 
mest manifesta höjdläge, talar enligt min mening 
för att gjutningen här skett på en visuellt fram-
trädande plats. Inramningen i en ceremoniell och 
iögonfallande kontext där man tillverkat pre-
stigeföremål som spjutspetsar och svärd/dolk, 
antyder att gjutningen var av stor betydelse i 
lokalsamhället. 

Summering 
1969-71 undersöktes delar av ett omfattande 
gravfälts- och aktivitetsområde i höglänt bergs- 
och moränmark vid Hallunda, söder om Stock-
holm. Hallunda-komplexet låg i ett kommunika-
tivt läge vid Mälarkusten. Komplexet var ett 
sammanhållet grav- och boplatsområde, och 
beläget i randzonen mellan morän- och bergs-
marker och sydsluttande lermarker. Delunder-
sökningarna påvisade lämningar efter kulthus, 
aktivitetsytor och gravkonstruktioner i bergs- 
och moränmark. Lämningarnas omfattning och 
utbredning liksom fyndens rikedom och intensi-
tet antyder att platsen periodvis fungerade som 
en samlingsplats, eller en bosättning med viktiga 
kultfunktioner i bygden.  

Gjutavfallet var både omfattande och välbevarat, 
och indikerar att föremål tillverkats såväl åter-
kommande som på ett flertal olika ytor inom 
området. Bronsgjutningsavfall har bland annat 
påträffats i direkt anslutning till koncentrationer 
med stolphål och lerklining, tolkade som sanno-
lika lägen för byggnader, kanske kulthus. Rums-
lig analys försvåras dock av att området endast 
delundersökts genom mindre schakt. Bronsgjut-
ningen i slänten (RAÄ 69) och på den intillig-
gande kullen (RAÄ 13) har ingått i en grav-
fältsmiljö där man ägnat sig åt hantering och 
gravläggning av döda, åtminstone under yngre 
bronsålder. Djurbensmaterialet från Hallunda 
domineras av brända ben, framför allt från nöt. 
Ett stort antal fynd av pilspetsar kan eventuellt 
kopplas till ett inslag av jakt. På impediments-
marken i Hallunda finns också en ovanligt hög 
andel högkvalitativ keramik från tunnväggiga 
skålar, koppar och småkärl jämfört med andelen 
grövre kok-och förvaringskärl (Jaanusson 1981). 
Betoningen på serviser och dryckeskärl talar för 
att platsen använts för festande och mat- och 
dryckeskonsumtion, som en parallell till kult-
husmiljöerna i Nibble och Ryssgärdet (Eriksson 
2008a, 2009; Brorsson & Eriksson 2011).  
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Bäst inblick i gjutningens rumsliga inramning 
finns vid den delundersökta bergs- och morän-
höjden RAÄ 13. På kullen låg ett gravfält med 
grupper av stensättningar från yngre bronsålder-
äldsta järnålder, skärvstensansamlingar och rika 
kulturlager (se figur 79). På ett terrassläge på 
kullens södra del framkom lämningar som be-
dömdes vara en verkstadsplats för bronsgjut-
ning. Förutom en koncentration av gjutavfall 
påträffades även 12 sten- eller lerklädda gropar 
vilka tolkades som ugnar kopplade till metall-
hantverket (Jaanusson & Vahnle 1975a:13).
Denna tolkning byggde framför allt på fynd av 
sintrad lera som antogs komma från sönder-
slagna överbyggnader till ugnarna (Jaanusson & 
Vahnle 1975a:13; Vahnle 1989b). På terrassen 
fanns också vall-liknande stensträngar vilka 
tolkades som vägglinjen för en rektangulär, del-
vis öppen huskonstruktion, i form av en verk-
stadsbyggnad för metallhantverket. Denna kon-
struktion har senare omtolkats som ett kulthus 
av stengrundstyp (Goldhahn 2007). 

Jag menar att de största, stensatta ugnarna istäl-
let kan vara resterna efter kraftiga, stenskodda 
stolphål motsvarande hörnstolparna till ett fyr-
stolpshus. Ett liknande fyrstolpshus har påträf-
fats på östkullen vid Ryssgärdetboplatsen, och 
har tolkats som ett kulthus på en fest- och sam-
lingsplats. Utifrån den omgivande gravkontexten
och liknande fyndbild föreslås att delar av gjut-
ningen vid Hallunda bör förstås i en liknande 
kontext. 

Koncentrationen av gjutavfall på terrassen fram-
för kulthuset talar för att gjutning utförts på en 
visuellt framträdande plats inom bosättningen. 
De identifierade gjutformarna från kulthusmiljön 
och gravfältslokalerna vid Hallunda visar på 
tillverkning av vapen och föremål i rak-
knivsuppsättningen, såsom dubbelknappar, 
skära/rakkniv, samt holkyxor, svärd/dolk, spjut-
spetsar och släta halsringar. Detta talar för att 
tillverkningen haft en stor sociopolitisk bety-
delse i lokalsamhället vilket är intressant i för-
hållande till hantverkets manifesta läge på kul-
len. En gjutning av viktiga prestigeföremål och 
maktsymboler, som svärd/dolk och spjutspetsar, 
är också intressant då kultplatsområdet vid Hall-
unda kan ha fungerat som samlingsplats för en 
större bygd 

Utblickar till sannolika kulthusmiljöer i 
referensmaterialet 
Liknande miljöer, där bronsgjutning förekommit 
i vad som konstaterats eller misstänks vara kult-

hus, finns på flera andra platser i studiens refe-
rensgrupp. Hantverket och gjutplatserna på loka-
lerna i referensgruppen kan dock inte ringas in 
lika säkert, eftersom de i regel är sämre beva-
rade, mer begränsat undersökta och/eller att det 
råder viss osäkerhet kring bedömningen av gjut-
fynden. Nedan diskuteras ett antal platser med 
gjutspår, vilka konstaterats vara – eller i ljuset 
av fallstudiens resultat – kan tolkas som kult-
husmiljöer.  

I likhet med platserna i tätgruppen har gjutning-
en på nedanstående platser ofta exponerat mot 
vad som är eller kan antas ha varit samtida lång-
husmiljöer. Kulthusplatserna och aktiviteterna 
där har därmed varit avskilda och upphöjda från 
boplatsytorna, men samtidigt visuellt tillgäng-
liga och centralt belägna inom bebyggelsen. Jag 
kommer särskilt lyfta fram grav- och kulthusmil-
jöerna från Skeke, Sommaränge skog och sten-
grundshusen kring den välkända Hågahögen.    

På 1950-talet undersöktes vad som bör varit en 
grav- och kulthusmiljö på ett höjdläge vid upp-
ländska Darsgärde (nr 5), någon mil väster om 
Norrtälje (Ambrosiani 1958, 1959). Den ut-
grävda delen av lämningen ligger på en terrasse-
rad bergs- och moränhöjd. På samma höjd fanns
också lämningarna efter en fornborg från järnål-
der (Ambrosiani 1958:167ff; FMIS). De störda 
”boplatslagren” från bronsålder härrör troligen 
från aktivitetsytor med gravar, stensträngar och 
möjliga byggnader. Bland gjutavfallet finns 
gjutformsfragment för tillverkning av släta och 
vridna halsringar (Ambrosiani 1959:112, 127; se 
bilaga 2). Här påträffades också en Akozinsko-
mälaryxa (Ojala 2016:195; Ambrosiani 
1964:14). Läget och gravarna talar för att den 
terrasserade bergs- och moränmarken utgör en 
kultplatsmiljö där gjutning bedrivits inom ett 
aktivitetsområde vid samtida gravar och möjliga 
kulthus. Platsens läge, förhållandevis långt ut i 
Mälarvikens skärgård, tillsammans med före-
komsten av keramik med strimmig eller textil-
mönstrad ytbehandling, vilka brukar betraktas 
som östliga (Jaanusson 1981:51; Eriksson 2009), 
kan innebära att kulthusmiljön vid Darsgärdet 
fungerade som en mötesplats i gränszonen mot 
andra grupper.

En liknande tolkning är aktuell för gravfältet vid 
Galtbacken (nr 34), utanför Eskilstuna (Dunér 
& Evanni 2003). Här påträffades degelfragment 
inom en moränhöjd med gravar och spår efter 
rituella aktiviteter från mellersta-yngre bronsål-
der (Dunér & Evanni 2003; Karlenby 
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2011a:205-214). Samma tolkning kan göras för 
delar av Kalvshälla-boplatsen (nr 10) vid 
Barkarby norr om Stockholm (Andersson et al.
2009). Vid Kalvshälla framkom spridda gjut-
formsfragment5 i kulturlagren på en moränhöjd 
som varit bebyggd under brons- och järnålder. 
Bronsålderslämningarna hade störts av aktivite-
ter från senare perioder, bland annat ett vendel-
tida terrasshus. Inom höjdläget identifierades 
dock några bronsåldershus med speciell kon-
struktion och kraftiga stolpar. Ett av husen var 
sammanbyggt med en stensättning som innehöll 
gravgömmor från bronsålder. Undersökande 
arkeologer föreslog att byggnaden fungerat som 
någon typ av kult- eller dödshus (Andersson et 
al. 2009; Andersson 2014: personlig kommuni-
kation). I området finns också härdar, skärv-
stenshögar, stensättningar och skålgropar. Den 
speciella byggnaden, bronsåldersgravarna och 
läget i bergs- och moränmarken ovanför en för-
modad boplats talar för att bronsgjutningsspåren 
vid Kalvshälla ska tolkas som hantverk i kult-
husmiljö. 

Grav- och kulthusmiljöer från bronsåldern har 
troligen också berörts vid småskaliga exploate-
ringsundersökningar av gravfälten i Plaisi-
ren/Vinsta (nr 18; Laurén 1969) respektive 
Kälvesta (nr 12; Johansson, Bondesson & Pe-
terson 2011). Båda gravfältslokalerna är belägna 
i Stockholmsförorten Spånga och undersöktes 
inför utbyggnaden av Stockholms västra förorter 
på 1960- och 70-talen. På båda platserna fram-
kom stensättningsgravar från bronsålder, till-
sammans med kulturlager och anläggningar som 
härdar, stolphål och gropar. Grav- och aktivitet-
sytorna låg inom terrasserade bergs- och morän-
höjder och förutom rika keramikmaterial fanns 
även spår av bronsgjutning. En liknande bild 
framträder från gravfältsundersökningar från 
1970-talen vid Karleby/Gärtuna (nr 37; Ben-
nett 1985) och Hästhagen i Igelsta (nr 36; 
Elfstrand 1986), båda i Igelsta-dalen i närheten 
av Östertälje, samt från gravfältslokalen Grind-
stugan i Åkra (nr 40; Tesch 1975) vid Lästringe 
i Södermanland. På alla tre platserna finns gjut-
spår vid aktivitetsytor med gravar, i höglänt 
bergs- och moränmark. Troligen är en liknande 
tolkning rimlig för gjutspår i kulturlager från 
bronsålder under ett gravfält med järnåldersdate-
ring i Vårberg (nr 38), i Stockholmsförorten 

5 Det keramikföremål som tolkats som gjutkärna för spet-
sen av en bältekupa (F1259) är troligtvis inte en gjutform 
(se tolkningen av liknande fynd från Hallunda hos Vahlne 
1974:38f).

Huddinge, undersökt på 1960-talet (Ferenius, 
Häger & Janson 2011). 

En kulthusmiljö från bronsålder påträffades san-
nolikt även under det järnåldersgravfält som 
undersökts vid Lunda (nr 14) på Lovö i Mälaren 
(Petré 1982, 1984b). Vid seminariegrävningar 
av Stockholms universitet undersöktes skärv-
stensflak, en skärvstenshög, härdar samt några 
bronsåldersgravar i bergs- och moränmarken. 
Dessutom påträffades en grupp stolphål på ett 
krönläge, vilket tolkats som en mindre byggnad 
av kulthustyp, och ytterligare ett möjligt hus 
finns på en nedanförliggande terrass (Victor 
2002:128ff).  

Slutligen vill jag också lyfta fram en bronsål-
dersmiljö vid Trumslagarbacken i Vallby (nr 
32) utanför Västerås, delundersökt på 1950-talet 
(Simonsson 1959). Här fanns skärvstenshögar 
och gravar på ett höjdläge tillsammans med en 
koncentration av stolphål, sannolikt rester efter 
en liten byggnad. Helena Victor har senare tol-
kat byggnadslämningarna som ett kulthus från 
bronsålder (Victor 2002:132f). Bland fynden av 
degel- och gjutformsfragment finns bland annat 
fragment från formen för en tutulus från period 
II-III (Oldeberg 1974:241). I detta sammanhang 
kan också fyndet av ett degelfragment på ett 
gravfält vid Fullerö (nr 7), utanför Gamla Upp-
sala, nämnas. Här hittades en mynningsbit till en 
bronsåldersdegel i en stensättning inom en grav-
fältslokal från yngre bronsålder-äldsta järnålder 
(Eriksson 2006; Björck & Appelgren 2006).  

Skeke 
En nyligen undersökt kulthusmiljö med gjutning 
från yngre bronsålder är bronsåldersbosättningen 
vid Skeke (nr 20) i Rasbo, strax nordöst om 
Uppsala (Hjärthner-Holdar red. 2011; Larsson 
red. 2014; Artursson et al. 2017). Undersök-
ningen vid Skeke berörde huvudsakligen ett 
gravfält och ”rituellt komplex” från bronsålder - 
äldre järnålder, beläget på en moränrygg. Ne-
danför bergs- och moränmarken påträffades 
långhusbebyggelse från bronsålder och järnål-
der. I moränmarken fanns aktivitetsytor med 
kulturlager, härdar och ”matlagningsstationer”, 
samt ett flertal skärvstenshögar och stensätt-
ningsgravar från yngre bronsålder. På området 
hittades totalt ett 30-tal degelfragment och minst 
ett 10-tal gjutformsfragment från bronsålder (se 
bilaga 2). Flera gjutformsfragment hade intryck 
för halsringar. Gjutfynden påträffades i kulturla-
ger, skärvstenshögar, stensättningar samt inom 
de så kallade matlagningsstationerna. 
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Trots gjutfyndens rumsliga koppling till olika 
aktivitetsytor och anläggningar inom gravfälts-
området, tolkades fynden som sekundärdepone-
ringar där gjutavfallet avsiktligt ”begravts” (Lar-
sson 2014:226f). Själva gjutningen föreslogs 
istället ha utförts vid två ”ugnsliknande” ler-
klädda gropar, i slänten nedanför impedimentet, 
trots att inget gjutavfall påträffades i anslutning 
till dessa (Larsson 2014:223). I ljuset av platser-
na som analyserats ovan ser jag det som troli-
gare att gjutfynden representerar avfall från till-
verkning inom de rituella aktivitetsytorna bland 
gravar och eventuella kulthus på höjdryggen i 
Skeke. Några fynd av gjutforms- och degel-
fragment i stensättningar på platsen är intressant, 
och kan tyda på en medveten sekundärdepone-
ring. Men återigen är också en minst lika sanno-
lik tolkning att avfallet oavsikligt blandats in i 
gravfyllningen från äldre kulturlager. Återigen 
ser vi alltså en miljö präglad av rituellt drick-
ande, begravningar, matlagning och rituella fest-
ligheter – synlig från en samtida boplats. 

Håga-komplexet 
Det vidsträckta bronsålderskomplexet kring den 
stora och fyndrika Hågahögen vid Håga by (nr 
8) i Uppland har undersökts genom flera mindre 
arkeologiska utgrävningar under 1900-talet 
(Almgren 1905; Damell 1977; Göthberg & 
Holmström 1999; Frölund 1996; Victor 2002: 
kapitel 7). Vid flera av utgrävningar har spår 
efter bronshantverk påträffats på olika platser 
inom och bredvid den stora gravfältsmiljön 
kring Håga-högen (se bilaga 2). Den monumen-
tala gravhögen ligger på ett vidsträckt morän- 
och bergsimpediment i Hågadalen, som omges 
av åkermarker med upplöjda kulturlager, och låg 
under äldre bronsålder på en stor ö (Damell 
1977; Victor 2002:153f). 

Gravhögen vid Håga grävdes ut 1902-1903 och 
visade sig innehålla en centralgrav med ett stort 
antal guldornerade bronser från period IV; ett 
svärd och ett glasögonspänne, samt två rak-
knivsuppsättningar, resterna av en ekstockskista 
och brända ben från människa (Almgren 1905).
Högens kärnröse täcktes av en monumental 
torvhög. Detta är den enda hittills undersökta 
gravhögen i sitt slag inom denna del av Skandi-
navien, som annars domineras av rösen och 
stensättningsgravar. Hågakomplexet brukar, på 
grund av den unika och rika gravhögen och det 
vidsträckta gravfältsområdet med stengrundshus, 
framhållas som en centralplats i norra Mälar-
dalsområdet under yngre bronsålder (Victor 

2002; Lindström 2009, 2011; Artursson, Björck 
& Larsson 2017).   

I gravfältsmiljön kring Hågahögen och på åker-
holmar i dalen, finns rika lämningar från brons-
ålder. Här ligger flera skärvstenshögar, två del-
undersökta stengrundshus och ett flertal förmo-
dade stensättningar. Detta kan antas ha utgjort 
delar av ett och samma grav- och boplatskom-
plex. Troligen har en samtida boplats funnits 
nedanför impedimenten, då fynd från bronsålder 
plöjts upp i den anslutande åkermarken (Damell 
1977). Detta antyder att det funnits en vidsträckt 
och komplex gravfälts- och kultplatsmiljö och
boplats vid Håga by. Ett kulthus av stengrunds-
typ i Hågahagen undersöktes genom seminarie-
grävningar av Uppsala universitet. Vid under-
sökningen påträffades härdar och gravgömmor, 
samt fynd av keramik, en flintpilspets och 
gjutavfall (Victor 2002: kapitel 7). Degel- och 
gjutformsfragment framkom även vid ett annat 
närliggande impediment, där ett aktivitetsom-
råde från bronsålder med kulturlager och en 
skärvstenshög delundersöktes under 1980-talet 
(Forsgren & Hjärthner-Holdar 1985). Samman-
taget visar indikationerna från Håga-komplexet 
att bronsgjutning förekommit i gravmiljön invid 
åtminstone en av stengrunderna, samt på aktivi-
tetsytor vid samtida gravar (Forsgren & Hjärth-
ner-Holdar 1985; Göthberg & Holmström 1999).

Sommaränge skog 
En annan viktig plats att lyfta fram i detta sam-
manhang är bronsåldersmiljön vid Sommaränge 
skog, som undersöktes i början av 2000-talet i 
samband med utbyggnad av E4:an (Forsman & 
Victor 2007). De bronsålderslämningar som 
undersökts låg huvudsakligen på en svagt upp-
höjd moränrygg. Några långhus från bronsålder 
kunde också identifieras på den anslutande låg-
länta åkermarken i sydöst (Forsman & Victor 
2007). Längs moränryggen låg flera olika grup-
per av anläggningar med huvudsaklig datering 
från äldre – mellersta bronsålder, men även in-
slag från senneolitikum och yngre bronsålder 
(Forsman & Victor 2007:8). Här fanns skärv-
stenshögar, stensättningar, mittblockgravar, 
benlager, kulturlager, terrasseringar, härdar, 
gropar och skärvstensansamlingar. Lämningarna 
hade dock störts av medeltida bebyggelse och en 
sentida vägsträckning.  

Inom ett terrassläge inom moränbacken låg res-
terna efter en mindre, D -formad byggnad, vil-
ken tolkades som ett kulthus. Det är möjligt att 
fler av platålägena på impedimentet hyst kult-
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husbyggnader från bronsålder. Det mest fram-
trädande krönläget på moränryggens norra spets 
är ett sådant presumtivt läge, men bronsålders-
lämningarna på detta område hade nästan helt 
utplånats av medeltida bebyggelse (Forsman & 
Victor 2007:186, figur 18). I ett mäktigt utkast-
lager just nedanför detta krönläge påträffades ett 
degelfragment (Forsman & Victor 2007:186; se 
bilaga 2). I lagret påträffades också flera brända 
människoben, varav ett 14C-daterats till bronsål-
derns period II-III (Forsman & Victor 
2007:186). I ljuset av liknande utkastlager vid 
krönhusen i Åbrunna och Ryssgärdet är det rim-
ligt att anta att degelfragmentet vid kullen i 
Sommaränge skog representerar avfall från gjut-
ning vid ett kulthus eller en aktivitetsyta inom 
gravkomplexet. Fyndbilden från det rituella 
komplexet på moränryggen uppvisar också flera 
likheter med kulthusmiljöer i studiens tätgrupp, 
såsom bronsföremål från rakknivsuppsättningar, 
fynd av guld samt ett stort antal pilspetsar, men 
även ett ovanligt fynd i form av en svärdsknapp 
från period I (se figur 81). 

Figur 81. Fragmenterade metallföremål och pilspets 
av kvartsit från gravfält- och kulthusmiljön vid Som-
maränge skog. I läsordning; 1) Rakkniv med dekor 
(F123). Teckning: Stefan Kayat.2) Guldtråd (F8), 
troligen del av s.k. Noppenring. 3) Kvartsitpilspets 
(F279). 4) Svärdsknapp (F1610). Foton: Markus 

Andersson, SAU. 

Molnby 
En nyligen undersökt plats med spår efter 
bronsgjutning är grav- och boplatskomplexet vid 
Molnby (nr 15), utanför Vallentuna i Uppland. 
År 2016-2017 delundersöktes ett omfattande 
grav- och boplatsområde med flera bosättnings-
faser från bronsålder till historisk tid (Hjulström,

Hed-Jakobsson & Lagerstedt i manus). De na-
turvetenskapliga dateringarna är i skrivande 
stund inte färdiga, men gravskick och fyndbild 
indikerar att platsen brukats under såväl äldre 
som yngre bronsålder. Följande beskrivning 
baseras på uppgifter från en av projektledarna 
för undersökningen (Hjulström 2018: personlig 
kommunikation).

Den berörda delen av bronsålderskomplexet låg 
huvudsakligen på två höjdryggar med berg och 
morän, åtskilda av åkermark. Längs den norra 
höjdryggens sydöstsluttning låg gravgrupper 
med stensättningar, mittblocksgravar samt sten-
konstruktioner utan bengömmor. Något åtskiljt 
från gravarna fanns ett treskeppigt hus från cirka 
800 f.Kr. På ett impediment öster om höjdryg-
gen låg en skärvstenshög. På undersökningsom-
rådets högsta punkt låg ett röse. I höjdryggens 
södra del stack en berg- och moränudde ut. Här 
identifierades ett långhus som kan dateras till 
yngre bronsålder. På uddens högsta punkt låg en 
skärvstenshög. Strax intill låg ytterligare en 
skärvstenshög som utjämnats, och delvis rase-
rats, i samband med byggandet av ett vendeltida 
platåhus.  

Skärvstenshögarna var mycket fyndrika, och 
innehöll bland annat en stor mängd bronsålders-
keramik från olika kärltyper. På området, nära 
skärvstenshögarna, påträffades också en tutuli 
och rester av en skivhuvudnål från period V 
(Appelgren et al. 2016:126). Dessutom framkom 
en spjutspets från samma period, men eftersom 
denna tycks ha nedlagts som husoffer av de ven-
deltida invånarna i Molnby är dess exakta ur-
sprung osäkert. I skärvstenshögen påträffades ett 
gjutformsfragment, vilket kan indikera att 
bronsgjutning utförts inom gårdsområdet. 

På höjdryggen på motsatt sida av åkern fanns 
ännu ett bronsåldersgravfält. Det bestod av två 
grupper med rösen och stensättningar. Här på-
träffades också ett kulthus av stengrundstyp 
(nord-sydligt orienterat, ingång saknades). På 
detta grav- och aktivitetsområde framkom mer 
sparsamt med fynd. Merparten av keramiken, 
liksom ett tiotal gjutformsfragment och sex de-
gelbitar, framkom mot utkanten av gravområdet 
– huvudsakligen i ett kulturlager på och nedan-
för en terrasserad, delvis stensträngsomgärdad 
yta. Ett gjutfynd gjordes också i fyllningen till 
en stensättning. Flera gjutformsbitar hade tolk-
ningsbara intryck vilka visade att halsringar, 
samt ett glasögonspänne med dekor (se figur 
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130), hade tillverkats i den manifest belägna 
grav- och kulthusmiljön vid Molnby. 

Sammantaget visar gjutfynden från Molnby en 
bild som väl stämmer överens med bronsålders-
bosättningarna i regionen, där bronsgjutningen, 
åtminstone under yngre bronsålder, bedrivits 
både vid kulthus och långhus.  

Summering & slutsatser 
Platserna ovan visar exempel på gjutning i hög-
länt bergs- och moränmark med spår efter grav-
ritualer och andra aktiviteter med kulturlager, 
spridda härdar, skärvstensansamlingar och hus- 
eller hyddlämningar. Ofta finns en eller flera 
gravar, ibland större gravfältsgrupper. Eftersom 
marktypen är oattraktiv för odling är kulthusmil-
jöerna förskonade från plogskador, och därför 
ofta mer välbevarande än samtida långhusmil-
jöer. Alla kulthusmiljöerna ingår sannolikt i 
större grav- och boplatskomplex där anslutande 
långhusbebyggelse kan beläggas, anas eller an-
tas. Vid Nibble, Åbrunna och Ryssgärdet har de 
bredvidliggande ytorna med långhus delvis un-
dersökts. Platserna belyser att kult- och grav-
platserna uppenbarligen varit en av de viktigaste 
arenorna för bronshantverk i regionen. Utifrån 
analysen av gjutfynden kan följande slutsatser 
dras: 

� I kulthusmiljöerna saknas verkstäder eller 
separata hantverksplatser för bronsgjutning. 
Bronssmältning har skett i olika typer av 
öppna härdar och utförts på olika platser. 

� Gjutning har skett vid kulthus och/eller på 
andra aktivitetsytor mellan gravar. 

� Gjutning har skett såväl vid mindre, stolp-
byggda kulthus som vid större kulthusan-
läggningar av stengrundstyp. 

� Bronsföremål har gjutits i såväl inomhus- 
som utomhusmiljöer. 

� Bronshantverket i kulthusmiljöer innefattade 
tillverkning av både enkla och komplexa fö-
remål. I flera fall finns belägg för gjutning av 
halsringar samt föremål till rakknivsuppsätt-
ningar. Vid Hallundas mest manifest belägna 
kulthus har man tillverkat prestigeföremål i
form av dolk- eller svärdsklingor samt spjut-
spetsar. 

3.4. Diskussion & slutsatser 
Denna fallstudie har visat potentialen i det 
gjutavfall som tillvaratas vid arkeologiska 

undersökningar – en potential som hittills ofta 
förblivit outnyttjad. Fallstudien omfattar 40 plat-
ser med spår av bronsgjutning från mellersta-
yngre bronsålder (se tabell 5 samt bilaga 2). På 
27 av platserna har gjutfynd från bronsålder 
konstaterats, därtill 13 platser med möjliga gjut-
fynd från bronsålder. Samtliga platser utgör 
delundersökta utsnitt i mer omfattande grav- och 
boplatsmiljöer. 

Fallstudien bekräftar att tillverkning av brons-
föremål var en återkommande aktivitet på 
många av grav- och boplatskomplexen i region-
en under mellersta-yngre bronsålder, cirka pe-
riod II/III fram till period V/VI (ca 1300-500 
f.Kr.). Gjutavfallet i sig är ofta svårt att datera 
närmare, och hantverket har ibland enbart kun-
nat tidsfästas genom det omgivande fyndsam-
manhanget (se kapitel 2.3. samt kapitel 3.1.2.).  

De äldsta beläggen för lokal gjutning av brons-
föremål i Mälardalen är gjutformar för tutuli 
från period II/III, från Apalle i Uppland, respek-
tive Vallby i Västmanland (se Apalle i kapitel 
3.3.2. samt Utblickar till sannolika kulthusmil-
jöer i referensmaterialet i kapitel 3.3.4.). Indi-
kationer på bronsgjutning under period I-II sak-
nas hittills i materialet. Lämningar från bronsål-
derns äldsta perioder är dock generellt svåra att 
identifiera i regionen. Ett skäl till detta är att det 
finns få kronologiskt ”rena” boplatser från äldre 
bronsålder (Karlenby 2011a:176; se bilaga 1).
Äldre lämningar påträffas ofta på boplatser med 
långvarig efterföljande bebyggelse (se bilaga 2).
Grav- och boplatskomplexens etableringsfas,
ofta senneolitikum-äldre bronsålder, har därför 
många gånger skadats av yngre lämningar.  

En annan förklaring till de svårfångade äldre 
bronsålderslämningarna är att tvåskeppiga lång-
hus – i praktiken ofta en ensam stolprad utan 
bevarade vägglinjer – är svåra att identifiera på 
överplöjda, anläggningstäta boplatsytor (Eriks-
son & Östling 2005:28; Karlenby 2008b:80). 
Kanske beror frånvaron av gjutspår från period I 
på att lokalt bronshantverk började bedrivas 
något senare i Mälardalsområdet än i Sydskan-
dinavien (ex Karlenby 2008a:64)? Från bronsål-
derns period III fram till bronsålderns slutskede 
tycks man däremot gjutit återkommande inom 
många av Mälardalsområdets grav- och boplats-
komplex. 



III. Bronsgjutning i Mälardalsområdet 

132

NR PLATS FORNLÄMNINGSLOKAL GJUTFYND BÅ ANALYS
1 Alsta Up, Nysätra 90 Ja
2 Apalle Up, Övergran 201 Ja Nyckelplats
3 Bredåker Up, Uppsala 134 Ja Tätgrupp
4 Broby Up, Börje 19 Ja Tätgrupp
5 Darsgärde Up, Skederid 16 Möjligt
6 Fansta Up, Bälinge 432 Möjligt
7 Fullerö Up, Gamla Uppsala 598 Ja
8 Håga Up, Uppsala 358, 366 & 368 Ja
9 Hällby Up, Litslena 237 Möjligt
10 Kalvshälla Up, Järfälla 19, 20 & 67 Ja
11 Kyrsta Up, Ärentuna 327 & 330 Möjligt
12 Kälvesta Up, Spånga/Stockholm 125 Möjligt

13 Lilla Härnevi Up, Härnevi 35 Ja
14 Lunda Up, Lovö 27 Ja
15 Molnby Up, Vallentuna 321 & 326:1 Ja Tätgrupp
16 Nibble Up, Tillinge 335 Ja Tätgrupp
17 Nyvla Up, Bälinge 239, 284, 453 & 456 Möjligt
18 Plaisiren/Vinsta Up, Spånga/Stockholm 211 Ja
19 Ryssgärdet Up, Tensta 435 Ja Nyckelplats
20 Skeke Up, Rasbo 669 Ja
21 Skuttunge kyrka Up, Skuttunge 317 Ja Tätgrupp
22 Skälby Up, Vårfrukyrka 552:1-2 Ja
23 Skämsta Up, Tierp 203, 342 Möjligt
24 Skölsta Up, Vaksala 379 & 380 Möjligt
25 Sommaränge skog Up, Viksta 311 Möjligt
26 Stenvreten Up, Vårfrukyrka Möjligt
27 Trekanten Up, Gamla Uppsala 602 Möjligt
28 Trollbo Up, Lena 795 Ja Tätgrupp
29 Vrå Up, Knivsta 16 Ja Tätgrupp
30 Årby Up, Lena 163-164 Möjligt
31 Erikslund Vä, Dingtuna 118 Ja
32 Vallby/Trumslagarbacken Vä, Västerås 97 m fl Ja
33 Bornsjön Sö, Salem 329 Ja
34 Galtbacken Sö, Fors/Eskilstuna 469 Ja
35 Hallunda Sö, Botkyrka 13, 69, 76 Ja Tätgrupp
36 Hästhagen/Igelsta Sö, Östertälje 23 Ja
37 Karleby/Gärtuna Sö, Östertälje 1-6 & 174 Ja
38 Vårberg Sö, Huddinge 35 Möjligt
39 Åbrunna Sö, Österhaninge 201 Ja Tätgrupp
40 Åkra Grindstugan Sö, Lästringe 98 Ja

Tabell 5. Delundersökta lokaler i Mälardalsområdet med konstaterade eller möjliga spår efter bronsgjutning från 
bronsålder. Platsernas läge framgår av kartan i figur 23. I kolumnen längst till höger indikeras i vilken grad platsen 
inkluderats i fallstudiens rumsliga analys. För detaljerad information om varje plats, såsom uppgifter om undersök-

ningsår, utgrävningsyta samt förteckning över påträffade gjutfynd, se bilaga 2. 
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Fallstudiens viktigaste resultat diskuteras nedan 
utifrån avhandlingens frågeställningar:

1. Vad representerar det gjutavfall som påträf-
fats i bronsåldersmiljöer i södra Skandina-
vien, och hur relaterar det till de ursprung-
liga gjutplatserna? 

2. Var utfördes gjutning i förhållande till be-
byggelsen, på vilka rumsliga och sociala 
arenor tillverkades olika bronsföremål, 
samt vilka faktorer kan förklara valet av 
gjutplats?  

3. Hur kan nya observationer kring gjutning-
ens rumsliga organisation belysa metall-
hantverkets koppling till sociala strukturer 
samt fördjupa förståelsen för bronshantver-
kets roll i samhället? 

3.4.1. Undanstädat avfall & möjliga 
gjutplatser
Gjutavfall funnet vid utgrävningar i Mälardals-
området utgörs av små, nötta fragment av deglar 
och keramiska gjutformar. Fragment av gjutfor-
mar i keramik är, vid sidan av deglar, de vanlig-
aste arkeologiska spåren efter bronsålderns me-
tallhantverk. Keramiska gjutformar är ofta kraf-
tigt fragmenterade, i vissa fall så sönderfallande 
att de endast kan observeras i fält. Vid mer om-
fattande handgrävning eller metalldetektering 
har även bronsdroppar, smältor och gjuttappar 
påträffats (ex Schütz 2007:243).  

Jag har argumenterat för att gjutfynden genom-
gående avsatts genom oavsiktlig avfallsdepone-
ring, snarare än genom särskilda deponeringar 
eller avsiktliga offer. Argumenten för detta är att 
materialet har kasserats och fragmenterats till-
sammans med annat avfall – ingen särskild om-
sorg har lagts på att skydda trasiga deglar eller 
gjutformar från nedbrytning. Det saknas även 
tecken på medvetna urval av gjutavfallet. Det 
förekommer till exempel ingen särbehandling av
hela formhalvor, kompletta deglar eller formar 
med avtryck för vissa föremål. Avfallet efter 
bronsgjutning påträffas spritt i kulturlager, ut-
kastlager och som sekundärfyllning i avfallsgro-
par, gropsystem, samt ibland i skärvstenshögar, 
skärvstensflak och stensättningar (se bilaga 2). 
Att deglar och gjutformar i stort följer samma 
deponeringsmönster som andra kategorier av 
avfall, exempelvis flintavfall och djurbensrester, 
talar för att de ackumulerats oavsiktligt. Kasse-
rade deglar och keramiska gjutformar ger in-
tryck av att ha fragmenterats och upplösts i 

markytan på gjutplatsen, eller städats undan i 
direkt anslutning. 

I ett fåtal fall har de härdar som använts vid 
gjutningen kunnat identifieras. Dessa härdar har 
haft varierande uppbyggnad, men skiljer sig inte 
till utseendet från vanliga eldstäder. Det är istäl-
let koncentrationer av gjutavfall och brons i och 
vid härdarna som möjliggjort identifieringen (se 
även Schütz 2007:243; Jantzen 2008:299). Ett 
exempel på detta är en gjuthärd och en gjutgrop 
som påträffades vid Bredåker-boplatsen i Upp-
land (Frölund & Schütz red. 2007). Gjuthärden 
låg här på en öppen yta intill förmodat samtida 
byggnader, på ett boplatsområde från yngre 
bronsålder (se Bredåker i kapitel 3.3.3.). På Ap-
alle-boplatsen framkom också, enligt analysen i 
denna fallstudie, möjliga härdar för bronsgjut-
ning. Gjutformsfragment påträffade i härdarna i 
långhusen K2 och K26 indikerar att man gjutit i 
husen under period V (se Apalle i kapitel 3.3.2.). 
Det finns även exempel på kraftigare, sten- eller 
lerfodrade härdar med gjutfynd, som vid Hall-
unda och Åbrunna. Sannolikt användes härdarna 
också för andra ändamål än att smälta brons.  

Ett fåtal gjutforms- och degelfragment har på-
träffats i stolphål (Apalle och Ryssgärdet). 
Materialet ger dock inte intryck av att ha ned-
lagts medvetet då byggnaden anlades, till exem-
pel som husoffer. Det rör sig snarare om en-
staka, oidentifierbara fragment i sekundärfyll-
ningar som bör vara resultat av senare igenfyll-
ningar och omgrävningar på platser med flera 
användningsfaser. Några gjutforms- och degel-
fragment har också påträffats i fyllningar till 
stensättningar (Hallunda, Skeke, Nibble och 
Fullerö; se bilaga 2). Sett till den samlade fynd-
bilden på gravfältslokaler från yngre bronsålder i 
regionen, är gjutfynd sällsynta i undersökta sten-
sättningar och gravkonstruktioner (Feldt 2005; 
Röst 2016; se bilaga 2).  

De enstaka gjutfynden i gravar har påträffats 
inblandade i gravfyllningen snarare än nedlagda 
i gravgömmor (se bilaga 2). Det är därför osan-
nolikt att gjutavfall medvetet deponerats i gra-
varna eller använts i ritualerna kring bronsål-
derns gravkonstruktioner. Fynden tycks snarare 
vara en följd av inblandning/omgrävning av 
äldre kulturlager, och representerar sannolikt 
gjutning som utförts på platsen innan graven 
anlagts. Fynden indikerar därmed att bronsgjut-
ning var en av de aktivieteter som förekommit 
på dessa gravfältsmiljöer och rituella komplex 
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(Goldhahn 2007; se nedan Bronsgjutningens 
rumsliga organisation i kapitel 3.4.2.).

Genom att detaljstudera hur gjutavfallet avsatts 
inom enskilda platser har nya mönster kunnat 
observeras. Platsanalysen har visat att det ofta är 
möjligt att rekonstruera omständigheterna kring 
bronsgjutningen, trots frånvaron av identifier-
bara gjuthärdar. Den rumsliga organisationen av 
gjutningen faller utanför traditionella tankefigu-
rer och begrepp, som verkstadsplatser eller 
hantverksplatser. Såväl prestigeföremål som 
enklare föremål har gjutits på flera olika arenor i 
bebyggelsen.  

3.4.2. Bronsgjutningens rumsliga 
organisation 

Bronsgjutning i grav- & boplatskomplex 
Gjutning var en helt integrerad aktivitet på peri-
odens boplatser och kultplatser. Det finns inga 
tendenser till speciella hantverksplatser som 
reserverats för metallhantverk (jfr Jaanusson & 
Vahlne 1975a:34; Vahnle 1989a, 1989b; 
Frölund & Schütz 2007). Bronsgjutningen sked-
de i miljöer som samtidigt hade flera andra 
funktioner, till exempel vid boningshus, eller 
platser som också hyst begravningsritualer eller 
matlagning. Fyndmaterialet kring långhusen och 
kulthusen visar att de inte enbart varit gjuthus 
eller verkstadsbyggnader. Faktumet att metallen 
kunde smältas i vanliga, öppna härdar gjorde det 
möjligt med stor flexibilitet i gjutandet. Denna 
flexibilitet har också utnyttjats. Produktionen 
utfördes i och vid långhus, vid grophus, på 
gårdsplaner mellan långhus, på aktivitetsytor vid 
gravar och inom stengrundshus och kulthus.   

Gjutning kan knytas till två olika slags miljöer 
med delvis skilda funktioner i bronsålderns be-
byggelse. Jag har valt att benämna dessa lång-
husmiljöer och kulthusmiljöer. Uppdelningen 
mellan långhus- respektive kulthusmiljöer är på 
flera sätt förenklande och problematisk. Det är 
ett analytiskt grepp som inte avser att reducera 
bronsålderns sociala, rumsliga och bebyggelse-
mässiga organisation till ett enkelt motsatsför-
hållande. Uppdelningen mellan långhusmiljöer 
och kulthusmiljöer inom boplatser kan ses som 
en glidande skala, snarare än som motpoler. Det 
har dock varit en förutsättning för att kunna 
strukturera materialet och tydliggöra svårbe-
skrivna skillnaderna som präglar grav- och 
boplatskomplexen – en fornlämningstyp där det 
fortfarande finns få etablerade, arkeologiska 

kategorier att utgå ifrån. Långhusmiljöer och 
kulthusmiljöer speglar en genomgående skillnad 
i bosättningarnas rumsliga organisation under 
mellersta-yngre bronsålder. Denna skillnad 
tycks också ha varit betydelsefull för hur brons-
gjutningen organiserades. 

Långhusmiljöer som arenor för 
bronsgjutning 
Långhusmiljöer syftar på de delar av bosättning-
arna som hyst själva boningshusen. Bronsål-
derns långhusmiljöer består av ensamliggande 
eller kluster av långhus, ofta i kombination med 
några småhus (se kapitel 3.3.3.). Boplatsernas 
långhusområden präglas av vidsträckta aktivitet-
sytor med skärvstenshögar, gropar, stora gropsy-
stem, härdar, kokgropar, brunnar och anslutande 
odlingsytor. Bland keramiken dominerar ofta 
medelstora och större kärl, och det är inte ovan-
ligt att rabbad keramik omfattar hälften eller mer 
av keramikmaterialet (ex Eriksson 2008a, 2009).
Enstaka fynd av människoben förekommer i 
långhusmiljöerna, men tydliga gravgömmor och 
gravkonstruktioner är ovanliga (Eriksson 
2005b). Långhusmiljöerna från bronsålder ligger 
i låglänt mark på lera eller sandiga jordar i rand-
zonen mot högre bergs- och moränmark och är 
därför i princip alltid skadade av åkerbruk i se-
nare tid. Den unikt välbevarade långhusmiljön 
vid Apalle (Ullén red. 2003) ger en uppfattning 
om variationsrikedomen i byggnadstyper och 
konstruktioner som ursprungligen kan ha funnits 
på somliga av boplatserna under bronsåldern.  

I flera av boplatsmiljöerna, till exempel Apalle, 
Bredåker och Vrå, finns spår efter gjutning på 
flera olika ytor inom platsen (se kapitel 3.3.2. 
och kapitel 3.3.3.). Gjutavfallet ger över lag 
intrycket av att gjutning utfördes på olika platser 
inom bosättningarna, snarare än på specifika och 
kontinuerligt använda hantverksytor. Även om 
det är svårt att bedöma samtidigheten mellan 
olika gjutfynd inom en lokal, representerar de 
sannolikt att det funnits olika gjutplatser över 
tid, kanske också parallellt. Inom långhusmiljö-
erna tycks gjutning ofta ha skett på aktivitetsytor 
eller gårdsplaner mellan byggnader, men även i 
vissa hus. Bronsgjutning i långhusen indikeras, 
som lyfts fram i ovanstående analys, av fynd 
från såväl Apalle som från Skuttunge kyrka. På
Apalle-boplatsen har avfall från gjutning påträf-
fats inom eller i direkt anslutning till flera olika 
hus (se Apalle i kapitel 3.3.2.). Vid Skuttunge 
kyrka fanns gjutformsrester i ett golvlager.
Eventuellt har fragmenten tillhört formen för ett 
glasögonspänne. Vid Bredåker-boplatsen identi-
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fierades gjuthärd och gjutgrop och avfall från 
upprepade gjutningar på en öppen yta, en 
”gårdsplan” invid förmodat samtida byggnader 
(se Bredåker i kapitel 3.3.3.).  

Sannolikt har långhusen primärt varit bonings-
hus, men också fungerat som multifunktionella 
utrymmen där många sysslor utförts. En av akti-
viteterna i husen tycks ha varit att gjuta brons-
föremål (se Apalle i kapitel 3.3.2, samt kapitel 
3.3.3.). Det har alltså varit fullt möjligt att till-
verka bronsföremål inomhus (jfr Karlenby 
1998:27; Stilborg 2002d:14; Thrane 2015:124).
Huruvida ett föremål göts inomhus eller utom-
hus bör ha påverkat förutsättningarna för hur 
tillverkningen upplevdes av deltagare och even-
tuella betraktare. I långhusrummen kunde rimli-
gen färre personer delta vid gjutningen. När 
tillverkning skett på en öppen gårdsplan, fanns 
däremot möjlighet för fler att bevittna processen.  

En annan konsekvens vid valet av gjutplats är
olika ljusförhållanden; vid gjutning inomhus bör 
det ha varit relativt dunkelt. Detta kan ha varit 
en fördel då det underlättade urskiljandet av 
bronsets färg och bedömningen av när metallen 
var redo att hällas i formen. I utomhusmijöer 
kan gjutningen ha skett i dagsljus, ifall gjutaren 
hade andra sätt att avgöra metallens smältnings-
grad. Alternativt utfördes gjutningar utomhus i
skymning eller mörker (se figur 82 och 83). 
Gjutplatsernas olika läge och inramningar måste 
ha inneburit att gjutningarna iscensattes och 
upplevdes på ganska olika sätt. Gemensamt för 
gjutningarna är att de skett på de huvudsakliga 
boplatsytorna. Läget i bebyggelsen gör att gjut-
ningarna bör ha varit tillgängliga, eller åt-
minstone svåra att undgå för invånarna på 
boplatsen. 

Bronsåldersboplatsernas rumsliga organisation 
är fortfarande förhållandevis okänd. Troligen har 
det funnits uppdelningar mellan olika delytor 
och hus med olika funktioner som vi ännu inte 
identifierat. Sådana rumsliga avgränsningar är 
ofta omöjliga att spåra arkeologiskt på 

överplöjda boplatser. Ibland kan det misstänkas 
att topografiska former och höjdskillnader ut-
nyttjats som naturliga avskiljare av olika aktivi-
tetsytor, eller för att skapa olika ”rum i rummet”. 
Sådana exempel kan anas från Ryssgärdet (se 
Ryssgärdet i kapitel 3.3.2.) och Vrå (se Vrå i
kapitel 3.3.3.) där vissa långhus anlagts på svagt 
upphöjda sandterrasser, just mot övergången till 
mer höglänt moränmark. Likaså kan det tänkas 
att den flacka bergsklacken mitt på Apalle-
boplatsens centrala gårdsplan har varit ett sådant 
”rum i rummet” (se Apalle i kapitel 3.3.2.).  

Vi kan alltså avskriva hypotesen att gjutning 
främst skulle skett i undanskymda lägen, bortom 
samtida bebyggelse eller i bosättningarnas ut-
kant (jfr Aspeborg 1997a:12; Karlenby 1998:30; 
Goldhahn 2007:213ff). Bronshantverk i Mälar-
dalens boplatsmiljöer har utförts på centrala 
arenor i bebyggelsen, i nära anslutning till plat-
ser för vardagsliv och boende (se figur 82).
Detta behöver dock inte innebära att föremåls-
tillverkningen i långhusmiljöerna ska tolkas som 
en ”vardaglig” produktion. 

Identifierade föremålstyper från gjutformarna är 
begränsade, men det hittills tillvaratagna materi-
alet visar dock att tillverkningen vid långhusen 
har innefattat säväl enklare föremål som några 
av de mest exklusiva prestigeföremålen. Exklu-
siva och tekniskt avancerade gjutningar har be-
lagts vid Apalle, Bredåker, Skuttunge kyrka och 
Skälby samt möjligen även vid Lilla Härnevi.
Här finns även indikationer på gjutning av 
dräktnålar, halsringar och stora komplexa före-
mål som glasögonspännen, bältekupor och 
hängkärl (se tabell 6). Från Skälby, och möjligen 
även från Apalle, finns även enstaka gjutforms-
fragment för svärd- eller dolkklingor. Hittills har 
gjutformarna som identifierats en dominans 
avsedda för attribut till högstatusdräkter, såsom 
mantelspännen och stora bältesornament (se 
tabell 6).  
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Plats Identifierade byggnader Degelfynd Gjutformsfynd Tillverkade föremål
Apalle Långhus, runda hus, 

fyrstolpshus
140 360 Halsringar, holkyxa, dräktnål?, glasögon-

spänne?, bältekupa?, hängkärl?, svärd-
/dolkklinga?

Vrå Långhus, grophus - Ca 200 Halsring?
Bredåker Långhus, grophus Ca 40 Ca 100 Skivhuvudnål, halsring?
Skuttunge kyrka Långhus - 5 Glasögonspänne
Trollbo Långhus - 3 -
Skälby Hus (stolphål) Ca 200 Ca 400 Halsringar, skivhuvudnålar, glasögonspän-

nen, bältekupor, hängkärl, dolkklinga?, 
svärd/dolkklingor?

Tabell 6. Översikt över de analyserade långhusmiljöerna. De föremålstyper som tillverkats är listade i kolumnen 
längst till höger. Föremålstyp utan frågetecken är en säker bedömning utifrån gjutformsintryck. Ett frågetecken 

indikerar att det är en osäker bedömning utifrån gjutformsintryck. Två frågetecken indikerar att bedömningen gjorts 
utifrån kemisk överensstämmelse mellan smältor och vissa föremålstyper funna på platsen.  

Figur 82. Tolkande illustration av gjutningi långhusmiljön inom en större bosättning i Mälardalsområdet under 
mellersta-yngre bronsålder. Platsens bebyggelse, topografi och läget för gjutningen baseras på en sammanvägning 

av undersökta boplatsmiljöer i regionen. Teckning: Ingela Almgren, efter beställning från författaren.

Kulthusmiljöer som arenor för bronsgjutning 
Sammanställningen i denna fallstudie understry-
ker att större bebyggelsekomplex i regionen ofta 
bestått av en boplatsdel på modern åkermark, 
och ett eller flera anslutande grav- och kultplats-
områden i dagens skogs- eller hagmark (se även 
Kalrneby 2011a). Eftersom kulthusmiljöer och 
rituella komplex i regel är belägna i höglänt, 
bergs- och moränmark, har de sällan utsatts för 
uppodling i senare tid (se kapitel 3.3.4.). Under 
det senaste decenniet har ökad uppmärksamhet 

kring bronsålderns kulthus lett till att kultplatser 
och rituella komplex prioriterats högt vid under-
sökningar av större sammanhängande grav- och 
boplatsområden (ex Eriksson & Östling 2005; 
Forsman & Victor 2007; Hjärthner-Holdar, Er-
iksson & Östling red. 2008; Artursson, Karlenby 
& Larsson red. 2011). Tillverkning av brons-
föremål framträder, genom resultaten av 
ovanstående fallstudie, som en av de aktiviteter 
som återkommande utfördes på dessa platser (se 
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även Gurstad-Nilsson 2001; Victor 2002:147f, 
186). 

I flertalet av kulthusmiljöerna som lyfts fram i 
denna fallstudie fanns lämningar efter mindre 
byggnader, tolkade som någon form av kulthus. 
Även vid de tidiga undersökningarna i Hallunda, 
Broby och Lunda, noterades gravtomma lägen 
med stolphål som möjliga byggnader inom grav-
fälten. Kulthusen uppvisar en stor variation i 
byggnadssätt och storlek, men skiljer sig från de 
samtida långhusens konstruktion. Exempelvis 
förekommer fyrstolpshus, tvåskeppiga hus med 
stenrader eller skärvstenssträngar i vägglinjerna 
(ex Victor 2002; Karlenby 2008b; Mattes 2008; 
Artursson 2011a). Till denna grupp räknas också 
mindre, halvcirkelformade hyddor som exem-
pelvis påträffats i Nibble (Artursson 2011a). I 
Nibble verkar dessa främst relatera till matlag-
ning och eventuell ölbryggning (Artursson 
2011a:310-327). Det förekommer också kulthus 
som byggts samman med stensättningar (ex 
Schönbäck 1959; Victor 2002; Andersson et al.
2009; Artursson 2011a).  

Vid kulthusen förekommer ofta aktivitetsytor 
med härdar, kokgropar, gropar, kulturlager och 
skärvstenshögar/skärvstensflak. Kulthusmiljöer-
na kännetecknas av närhet till gravar, ibland mer 
regelrätta gravfält, ibland spridda brända och 
obrända människoben i kulturlager. Människo-
ben har belagts i samtliga fall där osteologiska 
bedömningar genomförts, med undantag av 
Åbrunna. Erikssons studier av keramiksamman-
sättningen från Mälardalens bronsåldersbosätt-
ningar visar dessutom att andelen polerad och 
glättad keramik från skålar och koppar är vanli-
gare vid kulthusen än i långhusmiljöerna. Detta 
antyder att servering och förtäring av dryck och 
mat varit ett viktigt element i kulten (Eriksson 
2008a, 2009; Brorsson & Eriksson 2011). Ge-
nom lipidanalyser har det i några fall påvisats att 
denna förtäring innefattade en jäst, alkoholhaltig 
öl-liknande dryck (Isaksson 2005:145ff; Eriks-
son 2009:163; Isaksson, Karlsson & Eriksson 
2010).  

Bränt djurbensavfall från de vanliga tamdjuren 
indikerar matlagning och förtäring av kött. Vid 
Ryssgärdet, Åbrunna och möjligen även Hall-
unda finns en högre andel vilda djurarter än i 
långhusmiljöerna. Ett annat återkommande fynd 
är pilspetsar. Sammantaget kan detta indikera att 
vissa kulthusmiljöer hade en starkare association 
till jakt. En annan intressant ingång är använd-
ningen av djurdelar från vilda arter i rituella 

syften, vilket i övrigt indikeras i den äldre 
bronsålderns ”magipåsar” (Jensen 2002:399;
Goldhahn 2009b; Vretemark 2013; se figur 
123). De begränsade undersökningar som hittills 
gjorts vid kulthus av stengrundstyp från grav-
fältsmiljöer som Broby och Håga, antyder att 
dessa platser skulle kunna ha använts på lik-
nande sätt. 

Gjutavfallet påträffas i utkastlager eller på akti-
vitetsytor bredvid husen. Det förekommer också 
enstaka fynd i byggnader, som i Hallunda, 
Nibble, Åbrunna och Ryssgärdet. Gjutning har 
också skett på aktivitetsytor utan direkt närhet 
till hus eller hyddor, till exempel i Hallunda, 
Nibble- och Brobykomplexet. Gjutfynd i och vid 
stengrundshus vid Hågahagen och Broby indike-
rar att man göt bronsföremål också i anslutning 
till dessa.  

Aktivitetsytor med gjutning ligger ofta direkt vid 
eller framför kulthusen, som ett slags ”gårdspla-
ner” (se kapitel 3.3.4.). Kulthus ligger ofta i ett 
väl synligt och framskjutet läge som höjer sig 
över omgivningen (Karlenby 2011a:190). De 
omgivande markerna har (eller kan förmodas ha) 
hyst samtida bosättningar med långhus. Detta 
läge indikerar att bronsgjutningen skett på fram-
trädande och väl synliga arenor. Liknande tolk-
ningar har tidigare föreslagits i relation till kult-
husen i Åbrunna. De undersökande arkeologerna 
framhöll att bronsgjutningen på krönet av bo-
platsens centrala impediment bör ha utgjort iö-
gonfallande händelser:  

Bronsgjutarverkstaden har funnits på en för 
boplatsen framträdande plats, som för att mani-
festera hantverkets betydelse. Smältningen och 
gjutningen av bronserna skulle t.o.m. kunnat ha 
antagit ceremoniella former, då det i anslutning 
till verkstaden på Åbrunna påträffades deposit-
ioner med brända djurben. Intressant nog ver-
kar den för perioden ”nya tekniken”, järnhante-
ringen, inte alls fått samma framträdande plats 
på boplatsen. (Strucke & Holback 2006:33) 

Även om beskrivningen av gjutplatsen som en 
”bronsgjutarverkstad” kan problematiseras, så 
tycker jag att iakttagelsen kring gjutningens läge 
sätter fingret på ett viktigt kännetecken för gjut-
ningen i Mälardalsområdets kulthusmiljöer.
Kulthusen ligger ofta på moränterrasser, eller 
manifesta höjdlägen i terrängen, vilket gett gjut-
ningen en effektfull inramning (se figur 83).
Aktiviteterna vid kultplatserna har sannolikt 
varit framträdande på håll, även om alla som 
närvarade på platsen när föremålen tillverkades 



III. Bronsgjutning i Mälardalsområdet 

138

inte fick delta vid gjutplatsen. Gjutning på ter-
rasser och krönlägen kunde sannolikt beskådas 
från andra delar av bosättningen. Terrasserna 
runt husen är däremot begränsade. Troligen 
rådde olika grad av tillträde till kulthusområdet 
då bronsföremål tillverkades där.

På flera platser finns belägg för tillverkning av 
halsringar (Darsgärde, Nibble, Broby, Hallunda 
och Skeke; se tabell 7). Vid kulthusen i Ryss-
gärdet finns eventuella indikationer på gjutning 

av sylar och pincetter. Från Hallundas rika kult-
husmiljö finns däremot säkrare indikationer på 
gjutning av svärds-/dolkklinga, dubbelknapp, 
holkyxa, rakkniv/skära och spjutspetsar. Från 
kultplatserna finns därmed indikationer på till-
verkning av redskap/vapen, vapen och möjligen 
även föremål från rakknivsuppsättningar (se 
tabell 7). Intressant nog saknas, till skillnad från 
i långhusmiljöerna, hittills indikationer på gjut-
ning av större dräktattribut, såsom bältesorna-
ment eller glasögonspännen.  

Plats Identifierade byggnader Degelfynd Gjutformsfynd Tillverkade föremål
Ryssgärdet Kulthus, stolptyp 2 Ca 20 Syl(??), pincett(??)
Åbrunna Kulthus, stolptyp 7 - -
Nibble Kulthus, stolptyp, samt

hyddor
5 4 Halsring, pincett(??), skivhuvudnål(??), 

syl/nål(??)
Broby Kulthus, stengrundstyp okänt okänt Halsring
Hallunda Kulthus, stolptyp 80 230 Halsring, holkyxa, dubbelknapp, spjutspets, 

dolk/svärd, rakkniv/skära(?)
Skeke Kulthus, stolptyp, samt-

hyddor
Ca 10 Ca 30 Halsring

Tabell 7. Översikt över de analyserade kulthusmiljöerna. Tillverkade föremålstyper på respektive plats är listade i 
kolumnen längst till höger. Föremålstyp utan frågetecken är en säker bedömning utifrån gjutformsintryck. Ett fråge-
tecken indikerar en osäker bedömning av gjutformsintryck. Två frågetecken indikerar att bedömningen gjorts utifrån 

kemisk överensstämmelse mellan smältor och vissa föremålstyper funna på platsen.  

Figur 83. Tolkande illustration av gjutningi kulthusmiljön inom en större bosättning i Mälardalsområdet under 
mellersta-yngre bronsålder. Platsens bebyggelse, topografi och läget för gjutningen baseras på en sammanvägning 

av undersökta grav- och kulthusmiljöer i regionen.. Teckning: Ingela Almgren, efter beställning från författaren.
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3.4.3. Bronsgjutningens sociala 
organisation: ingångar till tolkning 
Fallstudien visar att bronsföremål primärt till-
verkades på två olika rumsliga och sociala are-
nor inom den mellersta-yngre bronsålderns bo-
sättningar. Dels inom långhusmiljöer på själva 
boplatsytorna, dels inom anslutande kulthusmil-
jöer bland gravar och kultbyggnader. Miljöerna 
framträder genom olikheter i hustyper och skill-
nader i fyndsammansättning och anläggnings-
bild (se tabell 8). Jag vill dock än en gång be-
tona att detta är förenklande kategorier som end-
ast framhäver generella drag i en betydligt mer 
komplex bebyggelsestruktur och dåtida verklig-
het. Den rumsliga uppdelningen mellan lång-
husmiljöer och kulthusmiljöer tycks dock ha 
varit viktig i valet av gjutplats. Bronsgjutningen 
vid långhus respektive kulthus tycks delvis ha 
inriktats på olika föremålstyper. Uppdelningen 
speglar dock inte en (förväntad) skillnad mellan 
prestige- kontra nyttoföremål. Gjutning av holk-
yxor och halsringar har utförts i båda miljöerna. 
Detsamma gäller prestigeföremål. Inom gruppen 
prestigeföremål finns dock vissa skillnader. 
Denna skillnad tycks ha strukturerats av social 
heterarki och genus inom elitkollektivet. Vad 
detta kan betyda för den sociala och politiska
organisationen av tillverkningen diskuteras kort 
nedan, men är en fråga jag senare ska återvända 
till i kapitel V. 

Gjutmaterialet från Mälardalsområdet antyder 
att föremål kopplade till olika sociala projekt 
och tilltänkta ägare producerats på olika platser. 
I långhusmiljöer på boplatserna finns belägg för 
tillverkning av olika prestigeföremål, främst 
attribut till bronsålderns högstatusdräkter såsom 
skivhuvudnålar, glasögonspännen, bältekupor, 
hängkärl och vapen, men också halsringar och 
holkyxor. Säkra och möjliga gjutformar för 
hängkärl och bältekupor har påträffats på 
Skälby-boplatsen och formdelar för bältekupor 
och möjligt hängkärl fanns i långhusmiljön vid 
Apalle. Delar till en möjlig hängkärlsform kan 
också ha påträffats vid ett långhus i Lilla Här-
nevi, även om både kontexten och gjutfyndet här 
är mer osäkert. Säkra och sannolika gjutformar 
för glasögonfibulor har framkommit vid bosätt-
ningarna vid Skuttunge kyrka, Apalle och 
Skälby. Skivhuvudnålar med koncentriska cirk-
lar har tillverkats vid Skälby samt vid Bredåker. 
även vid Apalle-boplatsen påträffades eventuella 
gjutformar för dräktnålar. Bronsgjutningen inom 

långhusmiljöerna har alltså en betoning på stora 
dräktattribut. 

Möjliga gjutformsfragment för svärd- eller 
dolkklingor och spjutspetsar framstår som färre 
och mer osäkra. En möjlighet är att tillverkning-
en av bronser i långhusmiljöerna haft en starkare 
betoning på dräktornament och prestigeföremål 
kopplade till vissa kvinnor inom eliten. Vid 
Skälby finns ett fåtal osäkra intryck för spjut-
spetsar. Gjutformar för svärds- eller dolkklingor 
har också påträffats vid Skälby och Apalle. I 
Skälby talar klingans bredd för att åtminstone ett 
av de fyra fragmenten tillhört formen för en 
dolk. Dolken är, till skillnad från svärdet, ett 
föremål med kopplingar till såväl kvinnor som 
män (Bergerbrandt 2007:8). Det hitills fram-
komna gjutformsmaterialet indikerar ett fokus 
på gjutning av personliga attribut och dräktor-
nament i boplatsernas långhusmiljöer. Flera av 
dessa, som bältekuporna, hängkärlen och delvis 
glasögonspännena, kan utifrån fyndassociationer 
i gravkontexter och depåer knytas till kvinnor 
med hög status och viktiga kultfunktioner 
(Sørensen 1997; Bergerbrant 2007; Randsborg 
2011; Melheim 2015b).  

Tillverkningen i kulthusmiljöerna tycks däremot 
delvis inriktats på andra föremålstyper än gjut-
ningen vid långhusen. Gjutformar för glasögon-
spännen, hängkärl eller bältekupor saknas hittills 
helt från undersökta kulthusmiljöer i Mälardals-
området. Vid Hallundas kulthusmiljöer har till-
verkningen istället innefattat halsringar, holk-
yxor, dubbelknapp, skära/rakkniv, spjutspetsar 
och svärd- eller dolkklinga. Från Ryssgärdet och 
Nibble kan det även finnas indikationer på till-
verkning av föremål från rakknivsuppsättningen 
i form av nål/syl, kniv/rakkniv och pincetter. I 
Nibble har man gjutit halsringar och eventuellt 
även spiralhuvudnål. Gjutspåren från kulthus-
miljöerna pekar hittills främst mot tillverkning 
av vapen och föremål associerade till bronsål-
derns rakknivsuppsättningar, som pincett, 
syl/nål, /knivrakkniv och dubbelknapp. Vapen 
associeras generellt till högstatusdräkt för män 
inom elitkollektivet (Oldeberg 1976:9; Berger-
brant 2007:8; Harding 2007:409f). Även rak-
knivsuppsättningarna tycks främst ha varit 
knutna till manligt genus, och tolkats som red-
skap för rituella specialister, tatuering och 
kroppsutsmyckning (Jennbert 1993; Threherne 
1995; se dock Thedéen 2004:162).  

Dessa fynd indikerar att svärd/dolk, spjutspetsar 
och nålar, pincetter och rakknivar/skäror kan 
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kopplas till gravnära kulthusmiljöer, medan 
gjutning av stora dräktattribut som hängkärl, 
bältekupor och glasögonspännen tillverkades i
bosättningarnas långhusmiljöer (se tabell 8).
Skillnaderna mellan gjutplatser tycks vara för-
knippad med skillnaden mellan föremål för olika 
rituella, politiska och sociala roller i bronsål-
derns samhälle. Föremålens betydelse och till-
tänkta användare tycks därför ha varit en viktig, 
och tidigare ouppmärksammad faktor för hur 
bronshantverket organiserades under yngre 
bronsålder (se kapitel 5.3).  

Långhusmiljöer Kulthusmiljöer
Lågt belägna Högt belägna
Flera hus Få hus
Rektangulära byggnader Kvadratiska/mindre bygg-

nader
Två- eller treskeppiga 
långhus

Fyrstolpshus, D-form eller 
stengrund

Sällan gravar Ofta gravar
Tamboskap och liten 
andel vilt

Tamboskap, möjligen 
något större inslag av vilt

Huvudsakligen medelstora 
till stora kok- och förva-
ringskärl

Huvudsakligen medelstora 
till små kärl för mat- och 
dryckesservering

Hittills inga fynd av guld Fynd av guld

Tabell 8. Generaliserande uppställning över skillna-
der i fynd- och anläggningsbild mellan långhusmil-

jöer och kulthusmiljöer i Mälardalsområdet. 

Gjutningar av exklusiva och politiskt laddade 
föremål, som vapnen på kulthuskullen vid Hall-
unda och bälteskupor i långhusmiljön i Apalle, 
bör ha utgjort händelser av stor betydelse i lo-
kalsamhället. Kanske inte bara för bosättningens 
invånare, utan även för den omgivande bygden.  

3.4.4. Slutsatser 

� Att spåra gjutplatserna: Gjutavfall har de-
ponerats och avsatts på samma sätt som annat 
avfall, utan tendenser till särskilda urval eller 
avsiktliga deponeringar. Gjutspåren har av-
satts i kulturlager, utkastlager, gropar, härdar, 
stensättningar, skärvstensflak och skärvstens-
högar. Gjutavfall tycks därmed inte ha an-
vänts i rituellt motiverade sekundärdepone-
ringar. Utifrån avfallets spridning och kontex-
ter är det ofta möjligt att identifiera sannolika 
platser eller områden där gjutningen skett. 
Endast i ett fåtal fall har specifika gjuthärdar 
som användes vid smältning av metallen 
kunnat identifieras, genom associerade fynd 
av gjutavfall eller smältdroppar. Bronsgjut-
ning kan utifrån denna studie beläggas i 
många olika inomhus- och utomhusmiljöer i 

bronsålderns grav- och boplatskomplex. 
Gjutplatserna har ofta förbisetts på grund av 
en förväntan på tydliga gjutplatser och ett an-
tagande om att bronsgjutningen krävt avance-
rade ugnsanläggningar. Bronsgjutning har ut-
förts som en integrerad del av boplatser oh 
kultplatser, snarare än på särskilt avsedda 
hantverksplatser eller verkstäder.  

� Datering: Gjutspåren som hittills påträffats i 
Mälardalen faller inom period II/III-VI, det 
vill säga mellersta-yngre bronsålder. De 
äldsta daterbara gjutformarna tillhör tutuli 
från period II/III, från Apalle respektive 
Vallby/Trumslagarbacken. Spår efter brons-
gjutning från period I saknas ännu helt i Mä-
lardalsområdet. Möjligen är detta ett tecken 
på en senare etablering av lokalt bronshant-
verk i Mälardalsregionen jämfört med andra 
delar av södra Skandinavien (Karlenby 
2008a). Källmaterialet från bronsålderns 
äldsta perioder är dock över lag mindre känt 
och tillåter i dagsläget inte särskilt många in-
gångar i bebyggelsen. Från period III fram till 
bronsålderns slutskede fanns en kontinuerlig 
tillverkning av bronsföremål vid merparten 
av de hittills undersökta grav- och boplats-
komplexen. 

� Rumslig och social organisation: Gjutning 
utfördes på två olika arenor inom bronsål-
derns grav- och boplatskomplex. Jag har valt 
att benämna dessa som långhusmiljöer och 
kulthusmiljöer. Långhusmiljöer motsvarar 
boplatsområden med långhus, oftast belägna i 
låglänt mark. De präglas av närhet till odling-
ar, brunnar och aktivitetsytor för exempelvis 
matlagning. Kulthusmiljöerna i Mälardalsom-
rådet är däremot belägna i höglänt bergs- och 
moränmark. I kulthusmiljöer finns ofta spår 
efter mindre byggnader på krön- och platålä-
gen, liksom gravar och aktivitetsytor med 
matlagning. Keramikmaterialet från kulthus-
miljöer och rituella aktivitetsytor präglas 
även av en högre andel tunnväggiga dryckes- 
och serveringskärl, jämfört boplatsmiljöerna. 
Flera storskaliga undersökningar från den 
senaste 15-årsperioden har visat att långhus-
miljöer och kulthusmiljöer ofta legat i direkt 
anslutning till varandra, och tillsammans ut-
gjort vidsträckta grav- och boplatskomplex.  

� Sociala och politiska aspekter av hantver-
kets organisation: Många föremålstyper 
tycks ha tillverkats i flera olika arenor i be-
byggelsen, till exempel halsringar och holk-
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yxor. Tillverkningen i långhusmiljöer respek-
tive kulthusmiljöer kan dock delvis ha varit 
inriktad på olika sorters föremål. Inom lång-
husmiljöer finns en tonvikt på dräktattribut 
för högstatusdräkter i form av bältekupor, 
hängkärl, dräktnålar och glasögonfibulor. Vid 
kulthus saknas däremot indikationer på till-
verkning av större bältesornament och dräkt-
attribut som spännen. Vid kulthus och gravar 
finns istället gjutformar för vapen såsom 
svärd- eller dolkklingor, spjutspetsar samt 
eventuellt tillverkning av föremål till rak-
knivsuppsättningar. Denna observation byg-
ger än så länge på ett mycket begränsat gjut-
formsmaterial. Jag har utifrån detta föreslagit 
att valet av gjutplats var beroende av föremå-
lens olika funktioner, sociala betydelser och 
tilltänkta bärare. 

Gjutandet vid kulthusen har ofta utförts på 
manifesta och visuellt framträdande lägen i 

bebyggelsen.  Observationerna i fallstudien 
ger skäl att ifrågasätta bilden av bronshant-
verket som en esoterisk praktik utförd i rums-
lig avskildhet, i boplatsernas utkant eller i an-
slutning till undanskymda kultus vid de dödas 
sfär (jfr Goldhahn 2007). Även om brons-
gjutning också utförts i sådana lägen, är det 
genomgående draget snarare en integrerad 
och central lokalisering på bronsålderns 
boplatser och kultplatser.  

Den rumsliga och sociala organisation som 
framträder faller inte in i bilden ett hierarkiskt 
organiserat bronshantverk, med en uppdel-
ning mellan prestigegods och hushållspro-
duktion av redskap (se även Jantzen 
2008:311). Organisationen av gjutningen 
tycks snarare, på ett mer komplext sätt, struk-
turerats utifrån föremålens sociala, politiska 
och rituella funktioner.  
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IV. BRONSGJUTNING I SÖDRA SKANDINAVIEN 

4.1. Introduktion 
I det här kapitlet presenteras utblickar till platser 
där gjutning bedrivits i andra delar södra Skan-
dinavien. Syftet är att undersöka om observat-
ionerna från Mälardalsområdet överensstämmer 
med bilden i andra delar av regionen, men också 
att belysa eventuella regionala skillnader i orga-
nisationen av metallhantverket. I kapitlet görs 
nedslag i undersökta bronsåldersmiljöer med 
fokus på gjutningens rumsliga organisation, och 
hur och var gjutning utförts i relation till bebyg-
gelsen. Här framträder både skillnader och lik-
heter mellan regionerna. I materialet från yngre 
bronsålder framträder vissa gemensamma näm-
nare som tycks ha präglat bronshantverkets or-
ganisation i hela södra Skandinavien. 

Platserna med gjutfynd har huvudsakligen valts 
ut utifrån de sammanställningar som publicerats 
i tidigare forskning (Oldeberg 1942: kapitel III; 
Andersson 2005; Jensen 2002; Jantzen 2008; 
Högberg, Grandin & Brusling 2011: 19-22; 
Melheim 2012: appendix 1 & 7; Boddum, Mik-
kelsen & Terkildsen red. 2015). Vissa komplet-
terande sökningar har också gjorts i digitala 
rapporter via uppdragsarkeologiska aktörers 
hemsidor. Mer nyligen utförda och avrapporte-
rade undersökningar är dock sannolikt underre-
presenterade. Utblickarna har geografiskt fokus 
till nuvarande Sverige, eftersom jag är mest 
bekant med förutsättningarna här. Det danska 
rapportmaterialet har varit mer svårtillgängligt; 
dels eftersom det mer sällan finns tillgängligt 
digitalt, dels eftersom publiceringsgraden för de 
senaste decenniernas exploateringsundersök-
ningar i allmänhet har varit låg (Brinch Ber-
telsen 1996:124; Boddum, Mikkelsen & 
Terkildsen 2012:7). Nordtyska områden, som 
utifrån materiell kultur och lämningsbild tradit-
ionellt räknas till den sydskandinaviska bronsål-

derssfären (ex Baudou 1960; Jantzen 2008), har 
utelämnats i detta sammanhang.  

Utblickarna presenteras i tre olika avsnitt. Först 
behandlas svenska östkusten med fokus på Ös-
tergötland och Småland. Därefter svenska väst-
kusten med fokus på Bohuslän och nordligaste 
Halland samt södra Norge. Slutligen görs en mer 
översiktlig presentation av gjutfynd från lokaler 
i Danmark, Skåne och södra Halland, det vill 
säga det klassiska Sydskandinavien.  

Den regionala uppdelningen är delvis arkeolo-
giskt motiverad. I grova drag karaktäriseras om-
rådena av sinsemellan olika landskapstyper, och 
skillnader i fornlämningsbild (ex Hyenstrand 
1984). De två norra regionerna karaktäriseras av 
sprickdalslandskap med dalgångar och en mer 
framträdande landskapsrelief. Här finns klippig 
eller stenig kust som varierar mellan dramatisk 
och flack. De sydskandinaviska regionerna, med
Danmark, Skåne och södra Halland, karaktärise-
ras istället av böljande slätt- och backlandskap 
och flack kust mot havet. De topografiska skill-
naderna har inverkat på bebyggelsestruktur och 
landskapsutnyttjandet under förhistorien. Trots 
övergripande likheter i materiell kultur – inte 
minst när det gäller bronserna – finns betydande 
variationer i bebyggelsetradition, landskapsut-
nyttjande och gravritual (ex Larsson 1986; 
Thedéen 2004; Skoglund 2005, 2008; Anfinset 
& Wrigglesworth 2012). Regionala skillnader 
syns bland annat i förekomsten av skärstenshö-
gar och urnegravfält samt utbredningen av rösen 
respektive högar (Hyenstrand 1984). För att 
fördjupa och utvärdera de tolkningar som läggs 
fram här behövs fler regionalt anpassade studier 
i framtiden. 
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4.2. Svenska östkusten 
På svenska östkusten är det hittills främst i Ös-
tergötland som några bronsåldersmiljöer under-
sökts i större skala. I de fornlämningsrika trak-
terna kring Vikbolandet vid Norrköping och 
samt Roxen-bygden vid Linköping (Larsson 
1986:139f, 155f), har flera gravfältslokaler och 
boplatser från bronsåldern undersökts (Peterson 
2006:20-28 m ref). Fyra av dessa ska särskilt 
lyftas fram, på grund av lämningar efter brons-
hantverk; Västra Bökestad (Helander & Zet-
terlund 1997) och Tallboda (Äijä, Lindborg & 
Schönbäck 1996) utanför Linköping samt Pryss-
gården (Borna-Ahlkvist, Lindgren-Hertz & Stål-
bom 1998) och Rambodal (Nilsson & Nyberg 
2012) utanför Norrköping.  

4.2.1. Västra Bökestad  
Västra Bökestad, strax utanför Linköping ligger 
i en rik bronsåldersbygd (FMIS; Larsson 
1986:155f). Här undersöktes ett gravfältsom-
råde, som anslutit till ett större komplex med 
stensättningar, skärvstenshögar, skålgropsrist-
ningar och boplatslämningar (Helander & Zet-
terlund 1997). Det undersökta gravfältet vid 
Västra Bökestad har förmodligen utgjort en del i 
ett större, sammanhängande grav- och boplats-
komplex. Lämningarna ligger i randzonen mel-
lan ett bergs- och moränimpediment och omgi-
vande åkermark. Delundersökningen 1990-91 
berörde 8100 m2, merparten inom ett grav- och 
kulthusområde i bergs- och moränmark (Helan-
der & Zetterlund 1997; se Omr. III i figur 85).  

Bronsålderslämningarna hade störts av senare 
aktiviteter, bland annat av vikingatida gravar. 
Under järnåldersgravarna framkom kulturlager, 
härdar, gropar och stensättningar från yngre 
bronsålder. Inom ett terrassläge på impedimentet 
påträffades en anläggningsrik yta och resterna 
efter en liten hästskoformad hydda från bronsål-
der (Helander & Zetterlund 1997:31f; se figur 
86). På grund av den koncentration av gjutavfall 
som framkom runt hyddan tolkades denna som 
en gjuteriverkstad, eller som ett väderskydd för 
gjuteriet (Helander & Zetterlund 1997:32, 94). 
Denna plats kan nu, i analogi med liknande 
fynd, till exempel från Nibble i Mälardalen, 
tolkas som en kulthusmiljö från yngre bronsål-
der. 

I kulturlager och anläggningar kring hyd-
dan/kulthuset påträffades spår efter bronsgjut-
ning. Sammantaget tillvaratogs ett 80-tal gjut-
formsfragment, cirka 30 degelfragment och en 
intakt degel (Helander & Zetterlund 1997:31ff;
se figur 84). Mängden hantverksavfall indikerar 
att gjutning skett vid upprepade tillfällen. Kera-
mikmaterialet från ytan innehöll fragment av
såväl rabbade kärl som finare, tunnväggiga kärl, 
bland annat fragment av en så kallad Lausitz-
skål (Helander & Zetterlund 1997:87). Även 
miniatyrkärl från bronsålder påträffades. Vid 
platsen för gjutningen och i kulturlagren på 
gravfältet tillvaratogs också tre delar av 
ryggtappsskäror i brons, en holkyxa från yngre 
bronsålder period IV, en liten bronssyl, flintav-
fall, bronsålderskeramik och lerklining (Helan-
der & Zetterlund 1997:31ff, 39, 66f). Fynd-
materialet indikerar att kulthusmiljön och gjut-
ningen kan dateras till yngre bronsålder. 

Den intakta degeln skilde sig utseendemässigt 
från de övriga, såväl till storlek som till form. 
Vid analys visade sig den lilla degeln innehålla 
droppar av guld (Helander & Zetterlund 
1997:33). Följaktligen har även guldhantverk 
utförts vid hyddan på grav- och kulthuskullen. 

Figur 84. Liten smältdegel med gulddroppar (F2035) 
påträffad på gjutplatsen vid huset/hyddan vid Västra 
Bökestad. Teckning: Richard Holmgren. Efter He-

lander & Zetterlund 1997: fig. 21).

Bland gjutformarna finns också några typbe-
stämbara fragment, samtliga för halsringar. Ett 
gjutformsfragment upptäcktes ha exakt passning 
med en del av en slät halsring som påträffades i
en stensättningsgrav längre bort på gravfältet 
(Helander & Zetterlund 1997:32). Detta har 
föreslagits vara en indikation på att gjutningen 
på kullen skett som ett led i begravningsceremo-
nier (Goldhahn 2007:228f). En annan tänkbar, 
och i mitt tycke troligare, förklaring är att de 
föremål som gjutits här burits av personer som 
senare kommit att begravas på samma plats. Det 
är möjligt att en studie av eventuellt slitage på 
ring-fragmentet från graven skulle kunna bringa 
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klarhet i den frågan. Fyndet ger, oavsett tolk-
ning, en intressant belysning av kopplingen mel-
lan bronsgjutningen och gravarna på platsen. 

Gjutningens närhet till de samtida gravarna 
framhölls av de undersökande arkeologerna som 
ett tecken på ”att det inte enbart rört sig om en 
renodlad verkstadsplats” (Helander & Zetterlund 
1997:35). Utifrån dagens kunskapsläge är plat-
sen en tydlig parallell till den yngre bronsålderns 
kulthusmiljöer, som exempelvis Nibble, Ryss-
gärdet och Skeke i Uppland. För denna tolkning 
talar både gjutplatsens läge i terrängen, hyddans 
typ och placering, närheten till gravar och närva-
ron av guld. Vid undersökningen påträffades 
även boplatslämningar från bronsålder i åker-
marken nedanför gravfältet, vilket indikerar en 
anslutande bosättning vid gravfältet (Helander & 
Zetterlund 1997:34). Utifrån dagens kunskaps-
läge och resultaten från denna avhandling, angå-
ende grav- och boplatskomplex från yngre 
bronsålder, kan vi anta att en långhusbosättning 
legat i den anslutande åkern. Gjutningens läge 
invid hyddan på terrassen exponerande alltså ut 
mot en förmodad samtida boplats. Den har där-
med paralleller till bronshantverket vid bronsål-
derns grav- och kultplatsmiljöer i Mälardalen (se 
kapitel 3.3.4.). 

Kulthusmiljöer med anslutande bosättning var 
ännu ett relativt okänt fenomen då Goldhahn 
tolkade Västra Bökestad som ett exempel på 
bronsålderns avskilda och esoteriskt laddade 
verkstadsplatser. Goldhahn har diskuterat Västra 
Bökestad som ett fall där bronsgjutning ingått i 
ritualer kring död och transformation vid kulthus 
(Goldhahn 2007:228). Här poängterades verk-
stadsplatsens placering på gravfältet, liksom 
hyddans möjliga funktion som insynsskydd för 
smedens esoteriska verksamhet (Goldhahn 
2007:211f).  

Gjutningens läge på en terrass vid kanten av 
gravfältet talar snarare för att tillverkningen haft 
ett manifest och synligt läge. Gjutplatsen bör i så 
fall ha legat på en framträdande plats inom 
komplexet, och troligen höjt sig över ett större 
bosättningsområde (se figur 85). Jag vill därför 
tolka gjutningarna på grav- och kultplatsen som 
händelser avsedda att synas. Detta motsäger inte 
att tillverkningen skedde i samband med be-
gravningar eller andra ceremoniella samman-
komster. Produktionen har också innefattat 
mycket exklusiva föremålstyper, vilket antyds 
genom fyndet av en gulddegel. Hyddan vid 
grav- och kultplatsen vid Västra Bökestad är 
därmed ytterligare en kulthusarena där prestige-
föremål framställts under yngre bronsålder.  

Figur 85. Översiktsfoto över undersökningsområdet vid Västra Bökestad-komplexet, från väster. Pilen indikerar 
läget för gjutplatsen och kulthuset på kullen. Foto: Jan Norrman. Omarbetad efter Helander & Zetterlund (1997: 

fig. 3).
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Figur 86. Plan över anläggningar och gjutfynd inom område 3 på grav- och kulthusmiljön vid Västra Bökestad. 
Efter Helander & Zetterlund (1997: fig. 20). 

4.2.2. Tallboda 
Ytterligare en östgötsk plats där man gjutit bron-
ser under yngre bronsålder är bosättningen vid 
Tallboda i utkanten av Linköping (Äijä, Lind-
borg & Schönbäck 1996). Platsen ligger, liksom 
Västra Bökestad, i det fornlämningsrika slättom-
rådet söder om sjön Roxen. Grav- och boplats-
området vid Tallboda sträckte sig över ett flertal 
bergs- och moränryggar och omkringliggande 
områden med flack lermark (se figur 88). Inom 
bosättningen fanns skålgropsristningar, skärv-
stenshögar, gravar och bebyggelse från bronsål-
der. Sammantaget undersöktes cirka 19 000 m2

(Äijä, Lindborg & Schönbäck 1996). Platsen 
tycks ha haft kontinuerlig bosättning under hela 
bronsåldern och fram till yngre järnålder. Resul-
taten från platsen är relativt översiktligt redovi-
sade. Detta ska ses mot bakgrund av att avrap-
porteringen skedde långt i efterhand och försvå-
rades av förkommet fynd- och dokumentations-
material. Tallboda-grävningen var också den 
första storskaliga undersökningen med av-
baningsteknik i Östergötland. Erfarenheten av 
förhistoriska huskonstruktioner var därför be-
gränsad.  

Gjutavfall påträffades på två olika delar av loka-
len. Dels framkom ett degelfragment i anslut-
ning till en stensättning på ett höjdläge (Äijä, 
Lindborg & Schönbeck 1996:42). Möjligen är 

detta spår efter bronshantverk i gravfältsmiljö, 
och en parallell till Västra Bökestads och Mälar-
dalens kulthusmiljöer, men kontexten är här för 
begränsad för att gjutplatsen ska kunna bedömas 
närmare. Det andra gjutfyndet påträffades invid 
ett långhus, nedanför höjdryggarna med gravar 
(se figur 88). I en sotrik grop hittades en intakt 
degel och en fragmenterad keramisk gjutform 
för ett glasögonspänne (Äijä, Lindborg & 
Schönbeck 1996:48). Utifrån avtrycken i gjut-
formsfragmenten kunde glasögonspännet som 
gjutits i formen typologiskt tidsfästas till period 
V (Äijä, Lindborg & Schönbeck 1996:48; se 
figur 87).

Figur 87. Fragment av gjutform för glasögonspänne 
från en grop (A36) på gårdsplanen framför ett lång-
hus på Tallboda-boplatsen. Teckning: Anders Eide. 

Omarbetad efter Äijä, Lindborg & Schönbeck (1996: 
fig. 33). 
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Gropen med gjutfynd låg inom en anläggnings-
rik yta framför ett treskeppigt långhus från yngre 
bronsålder (se figur 89). Gropen där fynden 
gjordes kunde inte klart funktionsbestämmas.
Den tolkades slutligen som en avfallsgrop, men 
en möjlig tolkning som härdgrop övervägdes 
också (Äijä, Lindborg & Schönbeck 1996:48). 
Aktivitetsytan med härdar och gropar där fyndet 
gjordes kan sägas ha utgjort gårdsplanen till 
huset. En möjlig ingång identifierades på husets 
södra långsida, i riktning mot gårdsplanen (Äijä, 
Lindborg & Schönbeck 1996:36). 5 meter norr 
om huset fanns en samtida skärvstenshög (Äijä, 
Lindborg & Schönbeck 1996:41). Gjutavfallets 
rumsliga närhet till huset talar för att tillverk-

ningen skett i byggnaden eller just framför, på 
gårdsplanen (se figur 89). 

Av detta fynd kan vi dra flera intressanta slutsat-
ser om gjutningen vid Tallboda. Det ger ytterli-
gare ett belägg för att prestigeföremål tillverkats 
centralt i långhusmiljöer. Fyndet är därmed ett 
av flera som indikerar tillverkning av just glasö-
gonspännen inom boplatsytor med långhus. Till-
verkningen av det exklusiva spännet vid Tall-
boda stämmer överens med indikationerna från 
Mälardalen, där gjutning av exklusiva dräktattri-
but belagts från långhusmiljöer, exempelvis vid 
Apalle, Skuttunge kyrka och Skälby (se kapitel 
3.3.2. samt kapitel 3.3.3.). 

Figur 88. Flygfoto över Tallbodaområdet från söder. Pilen indikerar ungefärligt läge för hus 1. Foto: Ark air. Efter 
Äijä, Lindborg & Schönbeck (1996: fig. 3).

Figur 89. Plan över hus 1 inom RAÄ 16 i Tallboda-komplexet. Gropen där gjutavfallet påträffades är markerad med 
orange cirkel. Plan omarbetad efter Äijä, Lindborg & Schönbeck (1996: fig. 7).
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4.2.3. Pryssgården 
Det tredje exemplet på bronsgjutning från cen-
trala Östergötland har påträffats vid den väl-
kända bronsåldersboplatsen vid Pryssgården, 
strax utanför Norrköping (Borna-Ahlkvist, 
Lindgren-Hertz & Stålbom 1998). Boplatsområ-
det var vidsträckt och låg i en flack, sandig syd-
sluttning ner mot Motala Ström. Under bronsål-
dern låg Östersjöns strandlinje högre och platsen 
utgjorde då ett sandigt näs, omgivet av vatten. 
Bosättningen ligger i en kommunikativ nyckel-
punkt, mellan Bråviken och Motala Ströms in-
lopp mot inlandets sjösystem. Pryssgården an-
sluter till Himmelstalund, ett omfattande häll-
ristningsområde från bronsåldern. Vid Pryssgår-
den fanns boplatslämningar från senneolitikum 
till yngre järnålder, med en tyngdpunkt i yngre 
bronsålder-äldre järnålder (Borna-Ahlkvist, 
Lindgren-Hertz & Stålbom 1998; se figur 90). 
Från bronsåldern fanns ett 20-tal långhus, ett 
flertal mindre byggnader, stora gropsystem och 
kulturlagerrester. Under yngre bronsålder hade 
boplatsen troligen varit en flerkärnig, närmast 
byliknande bosättning (Borna-Ahlkvist 2002; 
Nilsson 2005; Artursson 2009:145).  

Trots boplatsens storlek och undersökningens 
omfattning är antalet tillvaratagna gjutfynd få.
Sammantaget hittades endast ett par degelfrag-
ment och ett enda fragment av en keramisk gjut-
form (Englund, Hjärthner-Holdar & Larsson 
1996). Gjutformsfragmentet har ett tenformigt 
intryck (Englund, Hjärthner-Holdar & Larsson 
1996:11). Till gjutfynden hör troligen även ett 
dekorerat föremål av keramik som inledningsvis 
tolkades som en figurin (Borna-Ahlkvist, Lind-
gren-Hertz & Stålbom 1998; Stålbom 1998), 
men som senare, utifrån danska paralleller, om-
tolkats som delar av ett tuyère/blästermunstycke 
(Thrane 2006b; Botwid 2017). Föremålet fram-
kom i en liten grop med brandrester och 

skärvsten (A50680; Stålbom 1998). Fyndet är 
intressant då det indikerar att gjututrustning 
förvarats på platsen. Kanske hantverkskunniga 
personer därmed bott vid Pryssgården? Gjut-
formsfragmentet påträffades i fyllningen i ett 
gropsystem (A64421; Borna-Ahlkvist, Lind-
gren-Hertz & Stålbom 1998:161f), och indikerar 
endast att gjutning utförts någonstans inom 
långhusmiljön under yngre bronsåldern.  

Katarina Botwid har i en genomgång av hant-
verksavfall från Pryssgården tolkat gjutfynden 
som rester efter bronsgjutning i gropsystemen, 
vilka föreslås ha fungerat som arbetsytor kring 
den yngre bronsålderns gårdar (Botwid 2017). 
Hon lyfter också fram potentiella keramikverk-
städer i yngre bronsålderns Pryssgården, och 
framhåller keramikhantverkets behov av anpas-
sade och skyddade utrymmen (Botwid 
2017:119).  

Trots att Pryssgårds-boplatsen är en av de största 
bronsåldersboplatserna som hittills undersökts i 
Sverige är spåren efter bronsgjutning oerhört få. 
Flera källkritiska faktorer kan troligen förklara 
de magra gjutfynden. Boplatsområdet är, trots 
sin omfattning, ännu inte totalundersökt. 1990-
talets undersökning präglades dessutom av hårda 
prioriteringar. Bevarandeförhållandena var då-
liga till följd av hård plöjning och senare peri-
oders bosättning, med skadade anläggningar och 
nästan helt utplånade kulturlager som följd 
(Borna-Ahlkvist, Lindgren-Hertz & Stålbom 
1998; Lindgren-Hertz 1998:97; Borna-Ahlkvist 
2002:21). Som kontrast till detta kan nämnas att 
nästan alla 500 gjutfynd från Apalle-
bosättningen återfanns i de unikt välbevarade 
kulturlagren (Eriksson 2003a; se kapitel 3.3.2 
samt bilaga 2).  

Figur 90. Översiksplan över byggnader och koncentrationer av keramik med datering till yngre bronsålder inom 
Pryssgårdsboplatsen. Gröna områden indikerar hus och keramik från den tidigare delen av yngre bronsålder, me-
dan orangea områden indikerar hus och keramik från den senare delen av yngre bronsålder. Undersökningsområ-

det mätte ungefär 90 x 800 meter. Efter Borna-Ahlkvist, Lindgren-Hertz & Stålbom (1998: fig. 128). 
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Om kulturlager hade bevarats och undersökts i 
samma utsträckning vid Pryssgården som vid 
Apalle hade bilden av bronshantverket på plat-
sen troligtvis varit en annan. Metalldetektering 
av boplatsytan omöjliggjordes tyvärr av en stor 
mängd sentida avfall i marken (Borna-Ahlkvist 
2002:16), vilket kan förklara frånvaron av 
gjutspill. Indikationerna på gjutning från Pryss-
gården finns där, men är få. De illustrerar där-
med undersökningsmetodernas och bevarande-
förhållandenas avgörande betydelse för spåran-
det av bronshantverk i överplöjda boplatsmiljöer 
från bronsålder. 

4.2.4. Rambodal
En nyligen undersökt bronsåldersboplats med 
spännande gjutfynd är Rambodal, strax utanför 
Norrköping (Nilsson & Nyberg 2012). Boplat-
sen vid Rambodal skiljer sig på flera sätt från de 
övriga platserna, såväl genom bosättningens 
karaktär som gjutspåren i form av en täljstens-
gjutform (Nilsson & Sörman 2015; se figur 91).
Täljstensgjutformar är generellt ovanliga i denna 
del av Sverige (Weiler 1994). Stengjutformar 
påträffas dessutom sällan avsatta som avfall på 
boplatser. 

Rambodal-boplatsen låg på ett sandigt terrass-
läge nedanför en bergs- och moränhöjd. Boplats-
terrassen vette ut mot en dalgång, som idag är 
helt bebyggd. Inom den undersökta boplatsytan 
identifierades ett treskeppigt långhus, ett grop-
hus och ett mindre fyrstolpshus (se figur 92 och 
93). Dessutom framkom välbevarade kulturla-
ger, avfallsgropar, kokgropar och härdar. Läm-
ningarna har tolkats som resterna efter en en-
samgård från yngre bronsålder (Nilsson & Ny-
berg 2012). Boplatsen var förhållandevis välav-
gränsad, såväl rumsligt som kronologiskt och 
tycks ha haft en huvudsaklig bosättningsfas un-
der bronsålderns period IV-VI (Nilsson & Ny-
berg 2012:31f). Bland fynden fanns ett rikt ke-
ramikmaterial med den yngre bronsålderns klas-
siska kärl- och ytbehandlingstyper. Här fanns 
större kok- och förvaringskärl, bikoniska kärl 
samt tunnväggiga skålar och koppar. Den rab-
bade keramiken uppgår till en tredjedel av 
materialet (Stilborg 2012).  

Att bronsgjutning skett vid Rambodal indikera-
des främst genom det fragment av en täljstens-
gjutform som framkom i boplatsens kulturlager. 
Fragmentet har sannolikt tillhört en form avsedd 
för en liten holkyxa med utsvängd egg, troligen 
från period V-VI (Nilsson & Sörman 2015:88, 

bedömning av Andreas Nilsson, Lunds universi-
tet; se figur 91). Gjutformsfragmentet påträffa-
des i ett kulturlager ett tiotal meter norr om 
långhuset. Fyndkontexten och att formen var 
trasig gör att gjutfyndet kan betraktas som avfall 
snarare än som en avsiktlig deponering. 
Täljstensgjutformar har i regel återanvänts och 
återfinns därmed sällan som avfall vid gjutplat-
sen (Jantzen 2008; Nilsson & Sörman 2015:90). 
Undantag är dock om de, som i det här fallet, 
spruckit och blivit obrukbara. 

Figur 91. Del av täljstensgjutform från bronsålders-
boplatsen vid Rambodal. Fragmentet är 39 mm x 35 
mm stort och 12 mm tjockt. Teckning: Mathias Sö-
derberg. Efter Nilsson & Nyberg (2012: omslags-

bild). 

Ytterligare ett fynd som kan höra samman med 
bronshantverket på platsen är en metallsmälta 
från ett kulturlager vid utkanten av boplatsen. 
Kemisk analys visade att smältan var av ren 
koppar, något det finns flera paralleller till i 
bronsålderskontexter med metallhantverk 
(Grandin 2011). Trots intensiv metalldetektering 
framkom inga ytterligare smältor på platsen. Att 
gjutfynden var så pass få, trots goda bevarande-
förhållanden och omfattande detektering, talar 
för att det endast förekommit enstaka gjutningar 
på boplatsen.  

Gjutspåren vid Rambodal representerar sanno-
likt en småskalig gjutning av enstaka holkred-
skap på en mindre boplats under period V-VI. 
Det är ett ovanligt fynd. Den ringa tillverkning-
en av bronsföremål, liksom gjutning i en sten-
form, skiljer Rambodal från de större grav- och 
boplatskomplexen som hittills diskuterats (se 
kapitel 3). Hur utbrett det varit med bronsgjut-
ning på ensamgårdar under yngre bronsålder, är 
svårt att bedöma. Rambodal utgör ett av få hit-
tills kända exempel på mindre bosättningar över 
huvudtaget. Andra, liknande fynd kan vara svåra 
att upptäcka då enstaka gjutningar i stengjutform 
generellt efterlämnar färre spår i form av metall-
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spill, gjutformsrester eller eventuella kasserade 
deglar. Ponerar vi dessutom att de enskilda gjut-
ningarna utförts av hantverkare från en närlig-
gande, större bosättning, har utrustning som 
deglar, ingöt och blästermunstycken/blåsbälgar 
sannolikt inte förvarats på Rambodal mellan 
gjuttillfällena. 

Figur 92. Plan över den centrala delen av boplatsy-
tan vid Rambodal. Byggnader och fyndplatser för 
gjutformsfragment och kopparsmälta markerade. 

Efter Nilsson & Sörman (2015: fig. 2). 

Figur 93. Långhuset på Rambodal-boplatsen, från 
nordväst. Foto: Petter Nyberg. Efter Nilsson & Ny-

berg (2012: fig. 10). 

4.2.5. Övriga lokaler 
I Kalmartrakten i Småland gjordes flera stora 
utgrävningar inför utbyggnaden av E22 under 
1990-talet. En bronsåldersmiljö som då kom att 
undersökas var en boplats från äldre bronsålder 
vid Bruatorp i Småland (Dutra Leivas 2001). 
På en höjdsträckning i åkermark påträffades här 
resterna efter ett 50-60 meter långt treskeppigt 
långhus, kulturlager, ett skärvstensflak och en 
slagplats för porfyr och flinta, vilket tolkades 
som en sammanhållen bosättning från äldre 
bronsålderns period II-III (Dutra Leivas 2001). I 
fyllningen till ett av stolphålen i långhuset på-
träffades två bronssmältor, vilket framhölls som 
möjliga spår efter bronsgjutning på platsen 
(Dutra Leivas 2001). Möjligen indikerar det 
även bronsets roll som husoffer (se Gurstad-
Nilsson 2001:222). Fyndkontexten för de två 
smältorna är dock förenad med viss osäkerhet, 
bland annat då det även påträffades betydligt 
yngre material i vissa av stolphålen (Dutra Lei-
vas 2001:17f). Om gjutfynden är samtida med 
huset skulle det vara ett av hittills få belägg för 
bronshantverk från äldre bronsålder i regionen. 
Då det inte påträffades några deglar eller gjut-
formar på platsen, är detta dock förhållandevis 
osäkert.  

Vid E22-grävningarna påträffades även spår 
efter bronsgjutning inom ett grav- och bebyggel-
sekomplex vid Kölbygärde, i Småland (Ring 
2001; Ring et al. 2001). Här undersöktes 6 300 
m2 av en aktivitetsyta på krönet och sluttningen 
av en moränrygg. Platsen bedömdes som en del 
av en större bronsåldersbosättning, med fortsätt-
ning ut i åkermarken nedanför höjden (Ring et 
al. 2001:11, 74). På krönet av höjden framkom 
en kulturlagerhorisont från bronsålder, med 
skärvstenshögar, härdar och stolphål. I kultur-
lagret på krönet påträffades fyra degelfragment 
(se figur 94). Det framkom också ett rikt kera-
mikmaterial, som innehöll flera av den yngre 
bronsålderns klassiska kärltyper. Keramiken 
noterades ha ett stort inslag av tunna, finare kärl 
och koppar, medan andelen rabbad keramik var 
ovanligt låg (Ring et al. 2001:48). Bland fynden 
från kullen fanns även enstaka stenredskap, en 
lövkniv av flinta, en bronssyl och en dubbel-
knapp från period V (Ring 2001:247; se figur 
94). Bland benmaterialet från kullen fanns även 
spridda brända ben från människa, i kulturlager 
samt i en skärvstenshög (Ring 2001:252). Den 
samlade fynd- och lämningsbilden med männi-
skoben, en hög andel finkeramik och bronsgjut-
ning antyder att höjden vid Kölbygärde kan tol-
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kas i linje med bronsålderns kulthusmiljöer i 
Mälardalsområdet (se kapitel 3.3.4. samt 3.4.2.).  

I övrigt finns än så länge få storskaligt under-
sökta bronsåldersmiljöer längs den svenska öst-
kusten. Detta gäller exempelvis de lämningsrika 
bronsåldersbygderna i småländska Tjust, liksom 
på Öland och Gotland. Ytterligare några mindre 
utgrävningar och utredningar med enstaka gjut-
fynd förekommer (ex Carlsson 2001; Rudh & 
Elfstrand 2006), men kommer inte att diskuteras 
vidare här6.

Figur 94. Fynd av degelfragment och bronsföremål 
från Kölbygärde, Småland. Platsen kan i ljuset av 

liknande fynd tolkas som en grav- och kulthusmiljö. 
Foto: Pierre Rosberg, Kalmar länsmuseum. 

4.2.6. Summering 
Bronshantverk har främst belagts från omfattade 
grav- och boplatskomplex. Gjutspår förekommer 
här såväl i kulthus- och gravmiljöer som bland 
långhus på boplatser (se tabell 9). Platserna med 
gjutning längs svenska östkusten har därmed 
stora likheter med hantverkets organisation i
grav- och boplatskomplexen i Mälardalsområdet 
(se kapitel 3). Gjutningen vid Västra Bökestad 
och vid Kölbygärde har däremot utförts i hög-
länt mark, i anslutning till gravar och hantering 
av människoben. Vid Pryssgården och vid Tall-
boda fanns spår efter gjutning i anslutning till 
långhusbebyggelsen. I Tallboda hade en glasö-
gonfibula tillverkats i, eller på gårdsplanen vid 
ett långhus under period V. Fyndet stärker det 
tidigare observerade sambandet mellan långhus 

6 Andra platser som förekommit i diskussioner om möjligt 
metallhantverk under bronsåldern är Vistad utanför Väder-
stad (Larsson & Hulthén 2004; Goldhahn 2007:211f), 
gravfältet vid Ringeby norr om Norrköping (Kaliff red. 
1995; Kaliff 1997:61) samt grav- och boplatskomplexet vid 
Ullevi i Linköping (Karlenby 1996). Eftersom hantverks-
spåren där inte omfattar några fynd av deglar eller gjutfor-
mar utelämnas de här.

och tillverkning av exklusiva dräktattribut, 
såsom glasögonpännen. 

Lämningarna vid Rambodal skiljer sig däremot 
från de övriga boplatserna. På denna ensamgård 
hittades ett fragment av en täljstensgjutform för 
en liten holkyxa, och är ett hittills unikt fynd i 
sitt slag. Här fanns spår efter bronsgjutning från 
period IV-VI. Rambodal ger det hittills första 
och tydligaste belägget för att småskalig gjut-
ning utfördes även på mindre bosättningar under 
yngre bronsålder. Hur representativ gjutningen 
på ensamgården vid Rambodal är, i förhållande 
till den yngre bronsålderns bebyggelse i region-
en generellt, är ännu svårt att veta. Hittills är 
liknande platser få.  

Bronshantverk i en sådan liten omfattning bör 
endast i undantagsfall ha efterlämnat tydliga 
arkeologiska spår. Spillet efter ett fåtal gjutning-
ar kan därför vara svårare att hitta. Ponerar vi 
dessutom att gjutningen utförts av hantverkare 
från en annan, större bosättning, innebär det att 
utrustning i form av deglar och blästermun-
stycken/blåsbälgar troligen medtogs till platsen 
enbart vid själva gjuttillfället. Fyndet ger en 
intressant fingervisning om att småskalig till-
verkning, exempelvis av holkyxor, förekom 
även på mindre bosättningar.  

Slutsaterna från utblickarna till svenska östkus-
ten kan summeras i följande punkter: 

� Gjutfynden påträffas i regel som sekundärt 
avsatt avfall; i kulturlager, gropar, härdar och 
stolphålsfyllningar. Det ger intryck av att ha 
spridits ut, undanstädats eller nedtrampats 
vid, eller i anslutning till, platsen för gjut-
ningarna. 

� Gjutning har först och främst kunnat beläggas 
inom större grav- och boplatskomplex från 
yngre bronsålder. Tillverkningen här kan 
knytas såväl till långhusmiljöer som till grav- 
och kulthusmiljöer. Rambodal-boplatsen re-
presenterar däremot gjutning på en mer kort-
varig bosättning som också tycks sakna an-
slutande kultplatsmiljö. Platsen visar på till-
verkning av holkyxa på en ensamgård under 
period V-VI. 

� Inom två av de större bosättningarna, Tall-
boda och Västra Bökestad, kan tillverkning 
av exklusiva prestigeföremål beläggas under 
yngre bronsålder. I eller intill ett långhus i 
Tallboda har ett glasögonspänne gjutits under 
period V, och i kulthusmiljön vid Västra Bö-
kestad har man gjutit guld. Detta visar dels att 
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ett exklusivt och sociopolitiskt laddat metall-
hantverk förekommit på flera boplatser i reg-
ionen, dels att den yngre bronsålderns högsta-

tusföremål tillverkades på flera olika slags 
rumsliga och sociala arenor i bebyggelsen. 

Lokal Typ av miljö Gjutfynd Gjutna föremål Ungefärlig 
datering

Västra Bökestad Kulthusmiljö Degel- och gjutformsfragment,
gulddegel

Halsringar, guldföre-
mål

Period IV-VI

Tallboda Långhusmiljö Degel- och gjutformsfragment, en 
komplett degel

Glasögonspänne Period V

Pryssgården Långhusmiljö Degel- och gjutformsfragment, 
tuyère/blästermunstycke

Yngre bronsål-
der

Rambodal Långhusmiljö Fragment av täljstensgjutform, 
kopparsmälta

Liten holkyxa Period V-VI

Tabell 9. Arenor där bronsgjutning belagts på svenska östkusten. Tabellen visar om gjutningen kan beläggas i kult-
husmiljö eller i långhusmiljö, vilken typ av gjutfynd som påträffats samt vilka föremålstyper som gjutits utifrån iden-

tifierade avtryck i gjutformarna.  

4.3. Södra Norge & svenska 
västkusten 
Utblickarna som följer i detta avsnitt berör 
bronsåldersmiljöer i södra Norge och Bohuslän 
och nordligaste Halland i Västsverige. Platserna 
ligger i områden som generellt karaktäriseras av 
sprickdalslandskap, ibland med dramatiska 
höjdskillnader. Avgränsningen vid norra Hall-
and ner till Kungsbacka motsvarar övergången 
från sprickdalslandskap till en flackare land-
skapstyp. Eftersom mina förkunskaper har stark 
övervikt till nuvarande Sverige, bör det framhål-
las att norskt material behandlats mer översikt-
ligt. När det gäller gjutfynden i Norge har jag 
huvudsakligen utgått från den sammanställning 
över gjutplatser i Sydnorge som Melheim pre-
senterat i sin avhandling (Melheim 2012: kapitel 
4.1, appendix 7). Vissa kompletterande sökning-
ar har också gjorts, i digitalt rapportmaterial via 
Kulturminnesøk samt i slutpublikationerna från 
E6-projektet i Østfold. 

I Melheims studie identifieras sex lokaler från 
södra Norge som ”workshop sites” för brons-
hantverk. De uppfyller då ett eller båda av föl-
jande kriterier; 1) fynd av gjutformar och/eller 
degelfragment i kombination med kulturlager 
och/eller anläggningar, 2) ugnskonstruktioner 
som indikerar metallurgi (Melheim 2012:168).
En av platserna har bedömts som gjutplats en-
bart utifrån det andra kriteriet, det vill säga före-
komst av ugnar för metallurgi. Detta gäller 
Kvamme/Fremre Øygarden vid Lærdal, i Sogn 
og fjordarne fylke på norska västkusten (Mel-
heim 2012:179-184). På platsen fanns en bosätt-
ning med långhus från äldre bronsålder, samt tre 

mindre, grophusliknande byggnader som tolka-
des som verkstäder för metallhantverk utifrån 
fynd av ugnsliknande härdgropar (Diinhoff 
2006a, 2006b). Eftersom platsen helt saknar 
fynd av degel- eller gjutformsfragment, och då 
ugnar inte använts vid bronssmältning under 
bronsåldern (se kapitel 2.4.1.), har jag valt att 
utelämna denna lokal.  

Även lämningarna efter bronsgjutning från 
grottlokalen Skrivarhelleren vid Årdal i Sogn og 
Fjordarne (Prescott 1991), utelämnas här. På 
platsen har det tveklöst bedrivits bronshantverk, 
indikerat av både degel- och gjutformsfynd, 
vilka tycks ha avsatts från senneolitikum och 
fram i yngre bronsålder (Prescott 1991; Engedal 
2010: kapitel 5.6.3; Melheim 2012: kapitel 
4.5.1.). Den säsongsutnyttjade grottlokalen är 
svårtolkad, både vad gäller aktiviteterna och 
deras datering. Bronshantverket vid Skrivarhel-
leren kan eventuellt knytas till en nordskandina-
visk, snarare än en sydskandinavisk bronsålders-
tradition (Melheim 2012:179). Lokalen är viktig 
för inblick i bronshantverk under perioden, men 
utelämnas ändå på grund av ovan nämnda svå-
righeter.  

Sammantaget kommer jag därför fokusera på 
fem av gjutplatserna från Melheims samman-
ställning, fyra i Østfold, samt en i Rogaland på 
västkusten. 

4.3.1. Forsandmoen 
Bronsåldersboplatsen vid Forsandmoen i Rogal-
and i sydvästra Norge undersöktes genom forsk-
ningsundersökningar under 1970- och 80-talen. 
Utgrävningarna berörde delar av ett vidsträckt 
boplatsområde, där det sammantaget framkom 
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runt 250 huslämningar från bronsålder-järnålder, 
varav cirka 35 byggnader daterades till bronsål-
dern (Løken 1986, 1987, 1998). Bosättningen 
har troligtvis utgjorts av flera samtida gårdar 
från och med bronsålderns period II och framåt 
(Løken 1998). Tillverkning av bronsföremål på 
boplatsen indikeras av spridda fynd av degel- 
och gjutformsfragment (Weiler 1994:120 m ref). 
Dessa fynd har inte publicerats, och det finns 
ingen formell rapport från undersökningen, vil-
ket innebär att en närmare kontexuell analys av 
fyndens läge inom boplatsområdet inte varit 
möjlig. Vi kan dock konstatera att gjutavfallet 
från Forsandmoen ger ännu ett exempel på 
bronshantverk i långhusmiljön inom en större 
bosättning.   

Vid Forsandmoen finns även indikationer på 
gjutning i täljstensgjutform. En komplett gjut-

form för en holkyxa påträffades i ett stolphål till 
ett långhus (LXXV) från yngre bronsålder 
(Løken 1987:239; se figur 95). Fyndet från For-
sandmoen utgör ett av två av mig kända fall där 
hela gjutformar för holkredskap offrats i långhus 
från yngre bronsålder (se Degeberga, Skåne i 
kapitel 4.4.2.). Kopplingen mellan yxan och 
långhuset understryker återigen holkredskapens 
betydelse för bronsålderns hushåll (se även Ap-
alle i kapitel 3.3.2.). Att formen från yxtillverk-
ning nedlagts som husoffer, sannolikt för husets 
beskydd, kan peka mot att tillverkningen av 
yxan skett i samband med husets uppförande.
Troligtvis har formen också använts för att till-
verka holkyxor på platsen innan den deponera-
des (Løken 1987:239) Gjutningen av yxan kan 
därmed ha varit ett viktigt led i ritualerna för 
invigningen av ett nytt hushåll.  

Figur 95. Ena halvan till en komplett täljstensgjutform som påträffades i ett stolphål till långhus LXXV från yngre 
bronsålder vid Forsandmoen, Rogaland. Foto: Olle Hemdorff & Trond Løken. Arkeologisk museum, UiS. 

4.3.2. Gunnarstorp 
Vid Gunnarstorp i Sarpsborg i Østfold delunder-
söktes under 1950- och 60-talen ett omfattande 
gravfält med cirka 200 anläggningar från brons-
ålder-järnålder (Wangen 2009; se figur 96). 
Gravfältet har en förmodad användningstid mel-
lan äldre bronsålder-folkvandringstid, och inne-
fattar olika typer av stensättningar, stenkretsar 

och ett monumentalt röse i krönläge (Melheim 
2012:208). Dateringarna av de undersökta gra-
varna spänner mellan yngre bronsålder-romersk 
järnålder (Wangen 2009). Lämningarna var del-
vis skadade av grustäkt, och undersökningarna 
hade karaktären av räddningsgrävningar. Grav-
fältet ligger på en moränrygg som gränsar mot
flack lermark i söder. 
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Under och mellan gravarna, samt delvis inblan-
dat i gravarnas fyllning, påträffades kulturlager 
och fynd från senmesolitikum, neolitikum och 
bronsålder. På ett terrassläge i gravfältets syd-
ligaste del fanns en aktivitetsyta med kulturla-
ger, gropar och stolphål där det även påträffades 
gjutavfall från bronsålder. Totalt framkom ett 
80-tal gjutformsfragment och fem degelfragment 
(se figur 96). Området med gjutfynden tolkades 
som en horisont med äldre ”boplatsaktivitet” på 
platsen (Wangen 2009:92f). Huruvida brons-
gjutningen varit samtida med någon av grav-
läggningarna från bronsålder har inte kunnat 
klarläggas (Wangen 2009:94). I ljuset av hur
frekvent bronsgjutning förekommit på periodens 
gravfält och kulthusmiljöer i Mälardalsområdet 
(se kapitel 3), får detta dock betraktas som san-
nolikt.  

Flera av gjutformsfragmenten påträffades i en 
skärvstenshög på gravfältet. I skärvstenshögen 
påträffades även spridda brända människoben, 

dock utan synbar gravgömma. På området fram-
kom också fynd av hjärtformiga pilspetsar och 
andra fragment av flathuggna flintor, samt 
brända djurben, djurtänder och ett bronsfrag-
ment (Melheim 2012:209f). Vilka föremålstyper 
som gjutits på platsen kunde inte bedömas;
några gjutkärnor antyder tillverkning av föremål 
med holk, men de enda säkert identifierbara 
intrycken är anonyma tenformiga delar av före-
mål (Melheim 2012:210). Föremål med holk är 
mest sannolikt spjutspets eller yxa/mejsel.  

Det flintmaterial och bronsålderskeramik som 
skulle kunna komplettera bilden av aktiviteterna 
på platsen, är tyvärr för översiktligt publicerade 
för att en fördjupad tolkning ska kunna göras 
(Wangen 2009). Förekomsten av flintpilspetsar 
kan dock lyftas fram som en parallell till lik-
nande fynd i Mälardalsområdets kulthusmiljöer. 
Sammantaget tycks gjutningen vid Gunnarstorp, 
på terrasslägen inom ett gravfält indikera brons-
gjutning i ytterligare en grav- och kultplatsmiljö

Figur 96. Plan över gravar, kulturlager samt gjutfynd inom gravfältslokalen vid Gunnarstorp. Den streckade linjen 
längst ned i bild visar gränsen för det moderna grustaget. Efter Wangen (2009: fig. 32).

4.3.3. Hunn 
Ytterligare en gravfältslokal med spår av brons-
gjutning har undersökts vid Hunn i Østfold,
endast ett par kilometer väster om Gunnarstorp. 
Hunn är en mycket omfattande plats sett till 

både gravfältets storlek och till antalet gjutfynd.
Bronsålderskomplexet vid Hunn innefattar tre 
närliggande gravfältsytor med cirka 150 synliga 
gravar från tidspannet bronsålder-vikingatid, 
samt skärvstenshögar, stensträngar och förmo-
dade kulthus av stengrundstyp (Melheim 2012: 
189; kapitel 4.1.3.). De tre gravfälten, Vestfeltet, 
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Midtfeldet och Sydfeltet, är belägna med några 
hundra meters mellanrum och bör ha utgjort ett 
sammanhängande komplex (se figur 97). Grav-
fältets ursprungliga utbredning är svår att av-
göra, eftersom området störts av modern grus-
täkt. Hunn-gravfältet har varit föremål för arkeo-
logiska räddningsgrävningar och forskningsun-
dersökningar i flera omgångar sedan slutet av 
1800-talet. Gravfälten ligger på terrasserade 
bergs- och moränsluttningar mellan den drama-

tiska bergshöjden Ravneberget och lermark i
dalgången nedanför. Vid undersökningarna av 
Vestfeltet framkom även boplatslämningar, 
bland annat i form av stolphål och årderspår från 
senneolitikum-äldre bronsålder. Detta represen-
terar sannolikt en anslutande bosättning i den 
omgivande åkermarken nedanför gravberget 
(Melheim 2012:204; Melheim, Prescott & An-
finset 2016:63).  

Figur 97. Översiktsplan över gravfältsområdet från bronsålder och järnålder vid Hunn, Østfold. Cirklar indikerar 
stensättningar, högar samt skärvstenshögar. Den mest fyndrika gjutplatsen framkom på Midtfeltet. På Sydfeltet 

fanns spår efter bronsgjutning under de centralt belägna högarna ute i åkermarken. Höjdkurvor med 5 m ekvidi-
stans. Illustration: Hege Vatnaland. Efter Melheim (2015: fig. 2). 
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Inom gravfältet fanns aktivitetsytor med kultur-
lager och anläggningar. På flera sådana ytor 
finns spår efter bronsgjutning från bronsålder –
gjutfynd påträffades såväl på Midtfeltet som på 
Sydfeltet (Resi 1986; Skre 1998; Melheim 2012: 
kapitel 4.1.3.; Melheim, Prescott & Anfinset 
2016). Mängden gjutfynd från Hunn saknar hit-
tills motstycke i Norge. Platsen har tolkats som
en central produktionsplats med specialiserad, 
storskalig tillverkning för redistribution till ett 
större omland och har jämförts med Hallunda-
komplexet i Mälardalen (Melheim, Prescott & 
Anfinset 2016:44). Platsens funktion som central 
produktionsplats har föreslagits utifrån den om-
fattande mängden gjutfynd, samt de exklusiva 
föremålstyper som gjutits här. Även gravfältets 
storlek och variationsrikedom, med ett presum-
tivt kulthus av stengrundstyp och fynden av fin, 
Lausiz-inspirerad keramik har varit argument för 
att tolka Hunn som en central produktionsplats 
(Melheim 2012:189; Melheim, Prescott & An-
finset 2016). Hunn-komplexet är ett av de största 
grav- och boplatskomplexen i sydöstra Norge,
och har troligen fungerat som kult- och sam-
lingsplats för den omgivande bygden (Melheim, 
Prescott & Anfinset 2016). 

Inom den sydvästligaste delen gravfältsområdet 
på Sydfeltet framkom degelfragment på en akti-
vitetsyta med skärvstenshögar. Skärvstenshö-
garna bestod av små, flacka ansamlingar samt en 
stor, närmast monumental skärvstenshög med 
inre kantkedja, benämnd ”Ringhaug” (Melheim 
2012:205). I kulturlagren vid högarna påträffa-
des förutom gjutfynd även rabbad keramik och 
djurben (Melheim 2012:205). Området, med 
sina många skärvstenshögar och sitt läge i ut-
kanten av gravfältet, har tolkats som delar av ett 
anslutande boplatsläge från yngre bronsålder 
(Johansen 1981:75).  

De tydligaste och mest omfattande spåren efter 
bronsgjutning framkom cirka 450 meter norr ut, 
på Midtfeltet. I kulturlager mellan och under 
gravar och skärvstenshögar påträffades samman-
taget cirka 300 fragment av deglar och runt 500 
delar av gjutformar (Melheim 2012:191, 194).
Degelfragment och hela deglar i olika storlekar 
påträffades (se figur 98). På tio av fragmenten 
finns spår av metalldroppar. Bland fynden iden-
tifierades också delar av två olika 
tuyère/blästermunstycken (Melheim 
2012:196ff). Det ena hade spår av dekor längs 
blästermynningen. Gjutavfallet påträffades 
främst i två olika koncentrationer i kulturlagret, 
vilket tolkats som två skilda gjutplatser belägna 

cirka 10 meter från varandra (Melheim 
2012:189). Den ena utgjordes av ett sotigt kul-
turlager under en stensättning, medan den andra 
koncentrationen låg i ett kulturlager som delvis 
störts av grustäkt. Inslaget av fina koppar och 
skålar i keramikmaterialet från Hunn har lyfts 
fram som en parallell till den höga andelen 
dryckelskärl i Ryssgärdet och andra kulthusmil-
jöer i Mälardalen (Melheim 2012:203f m ref; se 
kapitel 3.3.2. och 3.3.4.). I kulturlagren påträffa-
des även flintföremål, bland annat pilspetsar av 
flinta och kvartsit. Här fanns också djurben från 
svin, nöt, får/get och häst samt två benfragment 
från människa.  

Det rika gjutavfallet skvallrar också om produkt-
ionens karaktär; gjutformsfragmenten påvisar 
tillverkning av halsringar, dolk-/svärdsklingor, 
spjutspetsar och kärnor för föremål med holk 
(Melheim 2012:191f; Melheim, Prescott & An-
finset 2016:52). Två fragment föreslås av Mel-
heim kunna härröra från formen till ett hängkärl 
respektive en bältekupa, men dessa bedömningar 
är mer osäkra (Melheim 2012:191f). Ett av gjut-
formsfragmenten för en spjutspets har också 
dekor, i form av vågbandsmönster på formens 
utsida (se figur 99). Tyvärr kan gjutfynden inte 
bidra till en mer specifik datering av tillverk-
ningen; sannolikt har gjutningen försiggått åt-
minstone under hela yngre bronsålder. Brons-
gjutningen på Midtfeltet bör, med tanke på 
gjutavfallets spridning och mängd, skett vid 
upprepade tillfällen. 

Figur 98. Degel från Midtfeltet i grav- och boplats-
komplexet vid Hunn. Teckning: Hege Vatnaland. 

Efter Melheim (2012: fig. 34).
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Figur 99. Ett gjutformsfynd från Midtfeltet, Hunn. 
Fragmentet har tillhört formen för en spjutspets, och 

är dekorerad med våglinjer på utsidan. Teckning: 
Hege Vatnaland. Efter Melheim 2012: fig. 31).

Flera faktorer talar för att gjutning på höjdläget 
på Midtfeltet kan ses som en parallell till Mälar-
dalens kulthusmiljöer. Det gäller det framträ-
dande inslaget av finkeramik, fynden av pilspet-
sar, förekomsten av människoben samt tillverk-
ning av spjutspetsar, dolk- och/eller svärds-
klingor. Särskilt gjutningen på Hallundas 
framträdande kulthusmiljö på kullen vid RAÄ 
13 (se Hallunda i kapitel 3.3.4.), är en tydlig 
parallell till Midtfeltet, med gravar, kulthus och 
vapenproduktion.  

Lämningarna vid Hunn är av en omfattning, 
utbredning och mångfald som kan jämföras med 
de största grav- och boplatsområdena i Sverige, 
som Hallunda-bosättningen och Broby-
komplexet (se kapitel 3.3.4.). I likhet med Hall-
unda har Hunn föreslagits representera ett större 
grav- och boplatskomplex med samlings- och 
kultfunktioner för en omgivande bygd (Mel-
heim, Prescott & Anfinset 2016). För detta talar 
såväl de rika fynden, platsens utbredning, dess 
kommunikativa läge och dess centraliserade 
bronsföremålsproduktion. Samlings- och kult-
platsen har framhållits som särskilt betydelsefull 
för möten mellan bronssmeder, där sådana mö-
ten förklarar hur hantverkarna kunnat upprätt-
hålla den teknologiska och rituella kunskapen 
(Melheim, Prescott & Anfinset 2016). Att plat-
sen använts vid återkommande tillverkning, och 
att gjutningen inkluderat exklusiva prestigefö-
remål talar också för att bronshantverket vid 
Hunn haft en nära koppling till bronsålderns
elitkollektiv. 

4.3.4. Humlekärr/Lyse 
Bronsgjutning i gravnära, höglänt terräng har 
även framkommit vid Humlekärr, Lyse i Bohus-
län. Här undersöktes en aktivitetsyta med omfat-
tande gjutfynd från bronsålder inför en större 
exploatering i början av 1970-talet (Särlvik, 
Weiler & Jonsäter 1977). På ett terrassläge i
sluttningen av en kraftig bergs- och moränrygg 
påträffades kulturlager, anläggningar och ett rikt 
fyndmaterial från bronsålder. Inom de fåtal 
hundra kvadratmeter som undersöktes framkom 
över 7 kilo gjutavfall, vilket är ett av skandina-
viens hittills största fynd. Tyvärr hade lämning-
arna störts av stenbrott och påbörjade sommar-
stugebyggen (Särlvik, Weiler & Jonsäter 
1977:662). I dalgången nedanför det undersökta 
höjdläget finns lösfynd som antyder ett samtida 
boplatsläge i den anslutande åkermarken 
(Särlvik, Weiler & Jonsäter 1977:655; se figur 
101). På bergshöjdens krön ligger ett röse och 
flera stensättningar (FMIS).  

På de undersökta delarna av bergshöjden påträf-
fades sotiga kulturlager, härdar, gropar, stolphål 
och en lerklädd grop (Särlvik, Weiler & Jonsäter 
1977:659-666). Den lerklädda gropen tolkades, 
utifrån paralleller till Hallunda-ugnarna och ett 
förmodat blästerhål, som en ugnskonstruktion 
för bronshantverket (Särlvik, Weiler & Jonsäter 
1977:666). På ytan fanns också en liten rek-
tangulär stengrund, cirka 1,5 x 4 meter, vilken 
tolkades som eventuella lämningar efter en 
hydda eller ett mindre hus (Särlvik, Weiler & 
Jonsäter 1977:660).  

I kulturlagret påträffades flintavslag och en flint-
skära, en flathuggen pilspets, en eldslagnings-
sten samt ett skifferbryne (Särlvik, Weiler & 
Jonsäter 1977:668, 671). Man påträffade också 
en bronsskära och en bronsten (Särlvik, Weiler 
& Jonsäter 1977:674). Keramikmaterialet omfat-
tade drygt 20 kg, och innehöll alla bronsålderns 
klassiska kärlformer och ytbehandlingar, såsom 
rabbade, släta och glättade kärl (Särlvik, Weiler 
& Jonsäter 1977:672, 676). Här fanns också 
flera fragment från fina serverings- och dryckes-
kärl i form av hankar, skärvor från tunnväggiga, 
låga skålar och kärl med dekor, bland annat med 
stämplade koncentriska cirklar (Särlvik, Weiler 
& Jonsäter 1977:672).  
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Figur 100. Degel från Humlekärr i Lyse. Foto: Tor-
björn Brorsson. 

När det gäller spår av gjutning insamlades totalt 
350 degelfragment och ett 40-tal gjutformsfrag-
ment, huvudsakligen från kulturlagret (Särlvik, 
Weiler & Jonsäter 1977:673). Ett av fynden 
utgjordes också av en komplett degel (se figur 
100). Flera degelfragment framkom även i en 
härd (A9; se Särlvik, Weiler & Jonsäter 
1977:660). Ett fåtal gjutformsfragment hade 
bevarade tenformiga intryck, eventuellt för nålar 

eller ringar (Särlvik, Weiler & Jonsäter 
1977:673). Mängden avfall tyder på att ett stort 
antal gjutningar skett på platsen. 

Gjutningen på bergsterrassen vid Humlekärr har 
flera paralleller med bronsålderns kulthusmiljöer 
(se kapitel 3.3.4.). Läget på en höjd med närhet 
till gravar på berget, liksom exponeringen ut mot 
ett boplatsläge i dalen åt sydöst är typiskt. De 
möjliga lämningarna efter en mindre byggnad, 
och det stora inslaget av finkeramik är ytterli-
gare en parallell till kulthusmiljöer som Ryss-
gärdet, Åbrunna och Skeke (se kapitel 3.3.4.).
Platsen kan i analogi till liknande fynd, tolkas 
som en arena för dryckesritualer och ceremoni-
ella måltider. Några osteologiska analyser har 
inte genomförts på materialet, så om det – i ana-
logi till andra grav- och kulthusmiljöer – hante-
rats människoben på platsen kan inte avgöras. 
Den tillvaratagna flintpilspetsen är också intres-
sant då pilspetsar är ett fynd som återkommer 
från kulthusmiljöer i Mälardalsområdet (se kapi-
tel 3.4.2.). På bergsavsatsen vid Humlekärr har 
bronsföremål gjutits, pararellt med mat- och 
dryckeskosumtion, i vad som sannolikt var en 
kulthusmiljö ovanför en samtida boplats.  

Figur 101. Översikt över bronsålderbosättningen vid Humlekärr i Lyse. Området med bronsålderslämningar och 
spår efter bronsgjutning framkom inom fornlämning 35, på yta 1, det övre undersökningsområdet på ett terrassläge 

i bergsmarken. Efter Särlvik, Weiler & Jonsäter (1977: fig. 269). 
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4.3.5. Bokenäs gamla kyrka 
Ytterligare ett exempel på bronsgjutning i en 
förmodad grav- och kulthusmiljö i Bohuslän har 
påträffats vid Bokenäs gamla kyrka (Niklasson 
1948). Platsen ligger på Bokenäset utanför Ud-
devalla, drygt en mil fågelvägen från det ovan 
beskrivna grav- och boplatskomplexet vid 
Humlekärr, Lyse. Bronsålderslämningarna och 
gjutfynden vid den gamla kyrkan framkom ge-
nom en mindre räddningsgrävning utförd av 
Göteborgs arkeologiska museum under 1930-
talet (Niklasson 1948; se figur 103). Fynden 
uppmärksammades i samband med jordtäkt, och 
arkeologerna kunde senare konstatera att gräv-
ningarna stört kulturlager från bronsålder med 
rikliga gjutfynd, liksom en horisont med mesoli-
tisk flinta.  

Inom bergshöjden som kyrkan och lämningen är 
belägen på finns en skålsgropslokal, samt upp-
gifter om stensättningar och tre rösen på bergs-
krönet ovanför (FMIS). I dalgången direkt ne-
danför berget har fynd och kulturlager observe-
rats vid plöjning och breddning av landsvägen, 
vilket talar för att det finns ett boplatsområde 
från bronsålder i den anslutande åkermarken 
(RAÄ 218, 444; Kalmar 2005; se figur 103).  

Kulturlagren och lämningarna ligger på en 
bergsavsats längs sluttningen av en bergshöjd.
Förutom kulturlager med stora mängder fynd 
framkom flera härdar, stolphål, gropar och ut-
jämnande stenpackningar. Bland fynden finns ett 
flertal flintpilspetsar med urnupen bas, fragment 
av skafthålsyxor samt en dubbelknapp av brons i
miniatyrformat (Niklasson 1948:60-73). Kera-
mikmaterialet var rikt och innehöll bronsålderns 
typiska kärlformer representerade, inklusive 
flera hankar och fragment av tunna, glättade 
skålar (Niklasson 1948:62).

I kulturlagret påträffades stora mängder gjutav-
fall, sammantaget ett 100-tal degelfragment och 
två närmast kompletta deglar (Niklasson 
1948:60). Degelfynden uppgick totalt till en vikt 
av 1,5 kilo. En specialstudie av degelmaterialet 
har visat att de omskiktade deglarna troligen 
använts för upp emot 20 gjutningar vardera, 
innan de kasserats (Eklöv Pettersson, Lindahl & 
Sörman 2016). Mängden kasserade och omlag-
rade deglar på platsen talar för att ett omfattande 

och återkommande hantverk bedrivits på avsat-
sen vid Bokenäs. 

Degelmaterialet innefattar såväl tunna som 
mycket grova mynningsbitar, vilket indikerar att 
man använt deglar av flera olika storlekar (se 
figur 102). De grövsta mynningarna bör ha till-
hört degelkärl med en mycket vid mynningsdi-
ameter, kanske upp mot 20 cm (se Jantzen 
2008:197). Förekomsten av stora smältdeglar 
antyder att stora, bronskrävande föremål tillver-
kats på platsen.  

Figur 102. Degelfragment och en komplett degel från 
undersökningarna vid Bokenäs gamla kyrka. Skillna-
derna i degelmynningarnas tjocklek och mått antyder 
att deglar med flera olika storlekar använts. Foto och 

tentativ rekonstruktion: Författaren. 

Sammantaget framträder bilden av en intensivt 
utnyttjad bergsavsats där gjutning skett vid upp-
repade tillfällen, och bland annat inkluderat till-
verkning av stora föremål. Fynden, framför allt 
keramikmaterialet med flera fina dryckeskärl 
och skålar, leder tankarna till Mälardalsområdets 
grav- och kultplatsmiljöer (se kapitel 3.3.4.).
Även pilspetsar är ett fynd som återkommer i 
Mälardalens kulthusmiljöer (se Kulthusmiljöer 
som arenor för bronsgjutning i kapitel.3.4.2.) Ett 
antal sannolika stolphål identifierades, vilket kan 
antyda att en stolpburen byggnad av något slag 
funnits inom terrassen. Förekomsten av en even-
tuell byggnad eller hydda på området är dock 
svårbedömd utifrån bevarad dokumentation. Att 
gjutplatsen sannolikt ingått i en kulthusmiljö 
indikeras även av platsens läge i terrängen, nära 
stensättningsgravar på berget, och ovanför ett 
anslutande boplatsområde. Aktivitetsytan vid 
den gamla kyrkan har därmed sannolikt ingått i 
ett större grav- och bebyggelsekomplex, där 
kulthusmiljön inkluderat gjutning, drickande och 
ätande vid ceremoniella sammankomster, och 
eventuellt också gravritualer. 
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Figur 103. Flygfoto över bronsåldersbosättningen vid Bokenäs. Det undersökta höjdläget med bronsgjutning påträf-
fades vid Bokenäs gamla kyrka, indikerad av pilen till höger i bild. Bokenäs nya kyrka syns i förgrunden. Lösfynd 
och boplatslämningar hittade vid åkerbruk och breddning av landsvägen antyder att ett samtida boplatsområde är 

beläget i den omgivande åker-marken nedanför berget. Foto: Jan Norrman 1990, RAÄ/Kulturmiljöbild. 

4.3.6. Hjälm 
Den sista utblicken till svenska västkusten är till 
ett gravfält vid Hjälm, i höjd med Kungsbacka i 
norra Halland. Här undersöktes en grupp sten-
sättningar, ett röse och en aktivitetsyta från 
bronsålder inför exploatering för grustäkt på 
1970-talet (Jonsäter 1979). Gravarna och kultur-
lagret låg längs krönet av åsrygg (se figur 105),
omgivna av låglänt åkermark. Mellan gravarna 
sträckte sig ett kulturlager och spridda anlägg-
ningar i form av stolphål, mörkfärgningar och 
gropar, vilket tolkades som en ”boplatshorisont” 
från bronsålder (Jonsäter 1979:3), som ”i viss 
grad varit en verkstadsplats för bronsgjutning” 
(Jonsäter 1979:22). Stensättningarna på gravfäl-
tet var från två tidsperioder; dels från bronsålder, 
dels från vendeltid (Jonsäter 1979).  

På aktivitetsytan kring gravarna påträffades ett 
varierat keramikmaterial från bronsålder, varav 
cirka 20 % kom från rabbade kärl och ett mindre 
antal från små, polerade skålar (Jonsäter 
1979:18). På aktivitetsytan på åskrönet påträffa-

des även flintavslag, flintskrapor, en eldslag-
ningssten samt ett förarbete till en hjärtformig 
pilspets (Jonsäter 1979:18). Flera små brons-
fragment hittades också, men av dessa kunde 
endast ett möjligt rakknivsfragment identifieras 
(Jonsäter 1979:18).  

Avfallet efter bronsgjutning bestod av ett 50-tal 
degelfragment och sex gjutformsfragment.  
Några av gjutfynden framkom i sotfläckar och i 
fyllningen till stensättningar, men de flesta i 
kulturlager. På flera av gjutformsfragmenten 
fanns bevarad finslamma, som visade på två 
olika typer av föremål som tillverkats på platsen. 
Några fragment tillhörde en form för av en skiva 
med koncentriska cirklar, cirka 5 cm i diameter,
sannolikt huvudet till en skivhuvudnål från pe-
riod V (Jonsäter 1979:20; se figur 104). Det 
fanns också fragment med avtryck efter en liten, 
svagt konformad skiva med koncentriska cirklar, 
cirka 2 cm i diameter, kan vara formen för en 
dubbelknapp eller en skivhuvudnål (Jonsäter 
1979:18, 20; se figur 104).  



IV. Bronsgjutning i södra Skandinavien 

160

Gjutningen, som alltså bland annat innefattat en 
prestigefull skivhuvudnål, har utförts på ett 
gravfält. På ytan fanns också ett flertal stolphål, 
och eventuellt har det stått någon form av 
mindre byggnad på platsen (Jonsäter 1979:16ff). 
Tillverkningen bland gravarna på åskrönet har 
skett i en inramning som överensstämmer med 
periodens kulthusmiljöer i Mälardalsområdet (se 
kapitel 3.3.4.). Kopplingen till gravkonstrukt-
ioner, platsens läge på en höjd och fyndbilden 
med ansenligt inslag av finkeramik och ett fynd 
av pilspets är karaktäristiska för bronsålderns 
kulthusmiljöer som diskuterats i avhandlingens 
fallstudie (se kapitel 3.3.4.). Det omfattande 
degelavfallet indikerar att bronsgjutning varit en 
återkommande aktivitet i grav- och kultplatsmil-
jön vid Hjälm under yngre bronsålder. 

Figur 104. Gjutformsfragment från Hjälm (F73 och 
F72) troligen för gjutning av skivhuvudnål respektive 
skivhuvudnål/dubbelknapp. Teckning: Bengt Händel. 

Efter Jonsäter (1979: fig. 14). 

Figur 105. Översiktsbild över delar av åsryggen där 
gravfältet vid Hjälm var beläget. Från söder. Foto: 

Karin Ullberg. Efter Jonsäter (1979: fig. 19). 

4.3.7. Övriga lokaler 
I Bohuslän och nordligaste Halland finns flera 
ytterligare platser där gjutspår från bronsålder 
konstaterats. Det rör sig främst om mindre 
undersökningar som är svårbedöma då de endast 
undersökts med mindre schakt. I några fall har 
gjutfynd framkommit inom förmodade boplats-
områden, till exempel vid Jörlanda i Spekeröd 
(Johansson 1995). Här påträffades degelfrag-
ment inom en anläggningsrik yta i svagt slut-

tande åkermark, vilket tolkades som delar av en 
boplatsyta från bronsålder. Vid en mindre 
undersökning 1977 vid Tången i Tuve påträffa-
des ett degelfragment i ett kulturlager med sot-
fläckar och nedgrävningar. Kulturlagret med 
degelfyndet låg i svagt sydöstsluttande åkermark 
invid en skärvstenstäckt bergshöjd (Knutsson 
1978; Andersson 2005:124). Utifrån läget och 
lämningarnas karaktär kan det röra sig om 
boplatsområdet inom ett större bronsålderskom-
plex. 

Degelfynd har även framkommit i ett kulturlager 
vid en mindre boplatsundersökning vid Kärra i 
Säve på Hisingen. Boplatsytan var belägen i 
svagt sydvästsluttande åkermark, och hade läm-
ningar från bland annat mellersta bronsålder 
(Andersson 2005:124; Ragnesten 2001). En liten 
rektangulär stenvalls-struktur med ett centralt 
beläget stolphål tolkades som en möjlig bygg-
nad, eventuellt ett kulthus från bronsålder. Den 
kontextuella och tidsmässiga relationen mellan 
huset och bronsgjutningen på platsen är dock 
oklar, och platsen som helhet därför svårbe-
dömd. Degelfragment har även nyligen påträf-
fats vid Hjälpesten/Kville i mellersta Bohuslän 
(Toreld 2018: personlig kommunikation; Inter-
netkälla 2: Kulturlandskapet). Fynden har fram-
kommit vid små forsknings- och räddningsgräv-
ningar i åkermark, och tycks härröra från en 
omfattande bronsåldersbosättning i dalgången. 

Gjutfynd framkom också på ett boplatsområde 
med gropar, härdar, rännor, kulturlager och sot-
fläckar vid Röra/Önnered i Björlanda vid en 
undersökning 1969 (Andersson 1970; Andersson 
2005:118ff). Två 20 meter långa, parallella 
mörkfärgningar tolkades som spåren efter torv-
väggar till ett långhus. Få stolphål kunde dock 
identifieras, strukturen saknar jämförbara paral-
leller och tolkningen får betraktas som mycket 
osäker (Streiffert 2004:143). Mellan ”rännorna”
påträffades en fyndrik rektangulär grop där mer-
parten av gjutfynden framkom. Eventuellt repre-
senterar detta en del av ett boplatsområde från 
yngre bronsålder. 

Ytterligare en plats där bronsgjutning bedrivits i
Västsverige undersöktes 1974 vid Brattham-
mar i Västra Frölunda. Här delundersöktes ett 
aktivitetsområde på en liten höjdplatå med date-
ringar till mellersta bronsålder (Andersson 1975; 
Andersson 2005:123). Bland fynden fanns de-
gelfragment, flintavslag, flintskrapor, en flat-
huggen flintpilspets och en halv bronsskära. På 
krönet av samma bergshöjd ligger ett röse, vilket 
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kan indikera att aktiviteterna ansluter till samtida 
gravar. Det gravnära läget, läget på en höjdplatå 
och fyndet av flintpilspets gör att gjutningen vid 
Bratthammar försiktigt kan tolkas som ett exem-
pel på bronsgjutning i grav- och kulthusmiljö.  

Indikationer på bronsgjutning i gravnära miljö 
påträffades också vid undersökningen av ett 
grav- och boplatskomplex från senneolitikum-
äldre järnålder (Tanum 539) i närheten av Ta-
numshede år 1992 och 2007. Under yngre 
bronsålder präglades platsen av en grav- och 
kulthusmiljö med anslutande boplats. Enstaka 
degelfragment framkom i stensättningarna A4, 
A6 och A25, samt i en nedgrävning under grav 
A6 (Öbrink 2015:90, 180). Runt och under gra-
varna fanns kulturlager och spår av aktivitet: 
vilken sannolikt innefattat bronsgjutning före 
eller parallellt med gravläggningar under brons-
ålder. 

En annan svårtolkad plats är lämningarna vid 
hällristningsplatsen vid Linnomstien i Røren, 
Vestfold som undersöktes i samband med en 
mindre exploatering 2007-08 (Engebretsen 
2009; Melheim 2012:225ff). Här påträffades 
flera degelfragment, fem hjärtformiga flintpil-
spetsar och en bärnstenspärla i kulturlager och 
en stenpackning vid foten av ett impediment 
med figurativa hällristningar (Engebretsen 
2009). Den begränsade undersökningsytan och 
det faktum att platsen är helt omskuren av mo-
dern bebyggelse gör det dock svårt att tolka det 
rumsliga sammanhanget på platsen, även om 
fyndbilden och det topografiska läget kan indi-
kera att det rör sig om gjutning i en kulthusmiljö 
av något slag. 

4.3.8. Summering 
Bronsgjutningen i Västsverige och södra Norge 
liknar hantverket i Mälardalsområdet och 
östsverige. Tillverkningen av bronser kan beläg-
gas i långhusmiljöer och kulthusmiljöer inom 
större grav- och boplatskomplex (se tabell 10).
Jämfört med Mälardalsområdet har dock förhål-
landevis få storskaliga utgrävningar av bronsål-
derslämningar utförts i regionen. Hittills är i 
synnerhet boplatsmiljöer med långhus ovanliga 
undersökningsobjekt i Västsverige och södra 
Norge. Bronsålderboplatsen vid Forsandmoen är 
den, mig veterligen, hittills enda tydliga och mer 
storskaligt undersökta långhusmiljön i regionen 
där spår av bronsgjutning framkommit. I ett av 
långhusen vid Forsandmoen påträffades dessu-
tom en täljstensgjutform för en holkyxa. Detta är 

ett av hittills två kända fynd där kompletta gjut-
formar för holkredskap nedlagts som husoffer. 
Fynden understryker kopplingen mellan lång-
husmiljöer och framställningen av holkyxor. 
Sannolikt finns fler exempel på gjutning i lång-
husmiljöer och boplatser, vilka inte fångats in i 
den här översikten. 

Bronshantverk har också bedrivits på gravfälts-
lokaler och i förmodade kulthusmiljöer; vid 
Gunnarstorp, Hunn, Humlekärr, Bokenäs och 
Hjälm. Jag har argumenterat för att dessa aktivi-
tetsplatser i höglänt terräng sannolikt varit kult-
husmiljöer som ingått i större bosättningar. Plat-
serna liknar, såväl i landskapsläge som i fynd-
bild undersökta kulthusmiljöer i Mälardalen och 
östverige. Produktionen av bronsföremål utför-
des på bergs- och moränterrasser som exponerat 
ut mot områden med samtida boplatsområden. 
Det framträdande läget på avsatser ovanför be-
byggelse syns särskilt väl vid Bokenäs gamla 
kyrka, Humlekärr och vid Hunn. I Bokenäs in-
dikerar storleken på vissa av deglarna att även 
stora, bronskrävande föremål tillverkats på plat-
sen. Bland gravarna och det förmodade kulthu-
set på åsyggen vid Hjälm finns belägg för till-
verkning av en dubbelknapp och en skivhuvud-
nål. På Midtfeltet vid Hunn finns tydliga gjut-
formar för spjutspetsar, svärd- eller dolkklingor 
och halsringar.  

Hunn i Østfold framträder som en särskilt bety-
dande bronsåldersmiljö i regionen, både utifrån 
komplexets storlek och bronshantverkets om-
fattning och exklusivitet. Platsens lämningsrike-
dom har paralleller med exempelvis Hallunda 
och Broby, och Hunn bör troligen ses som ett av 
regionens större grav- och boplatskomplex med 
centralfunktion för en större bygd (Melheim, 
Prescott & Anfinset 2016). Inom gravkomplexet 
vid Midtfeltet, med skärvstenshögar och förmo-
dade kulthus med stengrund, finns spår efter ett 
långvarigt och återkommande bronshantverk. 
Fynden av finkeramik från små, tunnväggiga 
kärl och skålar, ett stort antal pilspetsar, hante-
ringen av människoben, samt inramningen på en 
höjd med gravar, tyder på att Midtfeltet ska tol-
kas som en grav- och kulthusmiljö. Gjutningens 
exponerade läge mitt på stora kult- och grav-
platskomplex, ovanför samtida boplatsområden 
talar för att tillverkningen vid kulthusen var 
avsedd att bevittnas. Även föremålen som pro-
ducerats på platsen har likheter med tillverk-
ningen i kulthusmiljön inom Hallunda-
komplexet, med spjutspetsar och dolk- eller 
svärdsklinga. Framställningen av sådana bety-
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delsefulla och symboliska föremål bör därmed 
ha skett i anslutning till begravningsritualer och 
andra ceremoniella sammankomster.  

Slutsatserna från utblickarna till regionen kan 
summeras i följande punkter: 

� Gjutfynden påträffas som primärt eller se-
kundärt avsatt avfall; i kulturlager, gropar, 
härdar, skärvstenshögar och stolphålsfyll-
ningar. De ger intryck av att ha spritts ut som 
undanstädat eller nedtrampat avfall vid, eller i 
anslutning till, platsen för gjutningarna. Ett 
undantag är fyndet av en komplett stengjut-
form för holkyxa som nedlagts som husoffer i 
ett långhus från yngre bronsålder. 

� Gjutningen har först och främst kunnat be-
läggas inom större grav- och boplatskomplex 
från bronsålder. Tillverkningen här kan kny-
tas till såväl långhusmiljöer som grav- och 
kulthusmiljöer.  

� En plats som tycks ha varit särskilt omfat-
tande, där gjutningen också innefattat viktiga 
prestigeföremål, är kulthusmiljön i Hunn i 
Østfold. Grav- och boplatskomplexet har tol-
kats som en större bosättning som även peri-
odvis kan ha fyllt funktionen som samlings-
plats för en större bygd. I grav- och kulthus-
miljön vid Midtfeltet har bronsgjutningen 
skett i ett manifest läge och bland annat in-
kluderat tillverkningen av svärd- eller dolk-
klingor, spjutspetsar och halsringar. 

Lokal Typ av miljö Gjutfynd Gjutna föremål Ungefärlig 
datering

Forsandmoen Långhusmiljö Gjutformsfragment av keramik 
samt en komplett gjutform av 
täljsten

Holkyxa YBÅ

Gunnarstorp Gravfält/kulthusmiljö Degel- och gjutformsfragment BÅ
Hunn Gravfält/kulthusmiljö Degel- och gjutformsfragment, 

tuyère/blästermunstycke
Svärd-
/dolkklinga, 
spjutspets, hals-
ring

BÅ

Humlekärr/Lyse Kulthusmiljö? Degel- och gjutformsfragment Halsring/nål BÅ
Bokenäs g:a kyrka Kulthusmiljö? Degelfragment Stort föremål BÅ
Hjälm Gravfält/kulthusmiljö Degel- och gjutformsfragment Dubbelknapp, 

skivhuvudnål
YBÅ

Tabell 10. Arenor där bronsgjutning belagts i södra Norge och på svenska västkusten. Tabellen visar om bronsgjut-
ning kan beläggas i kulthusmiljö eller långhusmiljö, vilka typ av gjutfynd som påträffats samt vilka föremålstyper 

som gjutits utifrån identifierade avtryck i formarna 

4.4. Södra Halland, Skåne & 
Danmark 
Gjutmaterial från danska och Sydsvenska områ-
den, vilket utgör det klassiska Sydskandinavien,
kommer här att behandlas mer översiktligt än de 
övriga regionerna. Orsaken till detta är en priori-
teringsfråga. Det har inte varit tidsmässigt rim-
ligt att kartlägga material från Danmark lika 
noga som det från fallstudieområdets angrän-
sande landskap. Det danska rapportmaterialet är
också mer svårtillgängligt. Dels eftersom det 
mer sällan finns tillgängligt digitalt, dels ef-
tersom publiceringsgraden för de senaste decen-
niernas exploateringsundersökningar i allmänhet 
har varit låg (Brinch Bertelsen 1996:124; 
Boddum, Mikkelsen & Terkildsen 2012:7). 
Detta delkapitel bygger därför främst på tidigare 
sammanställningar, när det gäller det danska 

materialet (Jensen 2002; Jantzen 2008; Boddum, 
Mikkelsen & Terkildsen red. 2015). När det 
gäller det svenska materialet har jag däremot 
gjort en del kompletterande materialinsamling 
via exploateringsarkeologiska aktörers hemsidor 
samt söktjänsten SAMLA. Min förhoppning är 
att de glimtar som presenteras nedan kan upp-
muntra till mer fördjupade analyser, framför allt 
av mer nyligen framgrävt material i regionen. 

4.4.1. Äldre bronsålder 
I de sydskandinaviska regionerna är bebyggel-
sen från äldre bronsålder, särskilt period I-II, 
bättre känd än i andra delar av södra Skandina-
vien (Jensen 2002:118). Indikationer på brons-
gjutning från äldsta bronsålder har påträffats på 
flera boplatser i Danmark (ex. Kristensen 2015). 
Man har särskilt uppmärksammat bronshantverk 
på boplatser med mycket stora långhus, med 
längd runt 50 meter och inneryta upp mot 500 
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m2 (Jensen 2002:109ff). Detta kan indikera att 
bronshantverket utfördes mer restriktivt vid 
denna tid och var knutet till ett fåtal hushåll. 

En plats där gjutning utförts vid ett mycket stort 
långhus är boplatsen vid Store Tyrrestrup vid 
Sæby i Nordjylland (Nilsson 1996, 1997; Jensen 
2002:115). Från boplatsens äldre fas fanns ett 48 
meter långt och 9 meter brett långhus. Huset är 
daterat till cirka 1400 f.Kr, det vill säga mitt 
under period II. I husets västligaste rum påträf-
fades bland annat spår efter bronsgjutning, i 
form av gjutformsfragment vid husets härd (se 
figur 106). I huset påträffades dessutom en depå 
med nedgrävda bronsföremål. I denna fanns 3,2 
kg fragmenterade föremål, avsatsyxor, en brons-
ten och en smälta. Boplatsen har, utifrån depån 
och husets storlek, tolkats som ett hövdingahus-
håll under period II, vilket föreslagits vara ett 
uttryck för stark monopolisering av det tidiga 
bronshantverket (Nilsson 1996).  

Figur 106. Plan över långhuset vid Store Tyrrestrup. 
Gropen med bronsdepån är markerad, liksom fyndet 
av gjutformsfragment i närheten av härden. Kryssen 
indikerar bronsföremål påträffade i ploglagret. Efter 

Nilsson (1997:12). 

En annan boplats med gjutspår vid ett ovanligt 
stort långhus från äldre bronsålder har under-
sökts vid Skydstrup nära Haderslev i södra 
Jylland (Ethelberg 1995, 2000; Jensen 
2002:117). Dateringarna från boplatsen spände 
mellan 1500-1100 f.Kr., det vill säga period II-
III. Långhuset där metallhantverk bedrivits låg 
inom en boplats med totalt tre hustomter, där det 
största långhuset mätte 50 meter i längd och 10 
meter i bredd. I huset fanns spår efter innerväg-
garna, vilket visade att det hade varit uppdelat i 
tre rum. Det östligaste rummet hade båsindel-
ningar och hade förmodigen använts som stall. I 
det västra rummet, en boplatsdel, fanns fynd 
efter såväl vävning som bronsgjutning.  

Flera fynd efter bronsgjutning i långhus från 
period II-III har också påträffats på boplatser vid 
södra Limfjorden i Nordjylland – fynd som ny-
ligen sammanställts av Inge Kjær Kristensen 
(Kristensen 2015). Här nämns Lundbro II,
Virksund, Rosgårde och Kluborg. På Lund-
bro-boplatsen påträffades exempelvis gjutforms-
fragment för svärds- eller dolkklinga i gavel- 

och takstolphål i väständen av ett 36 x 9 meter 
stort långhus från äldre bronsålder (Kristensen 
2015:115 m ref). På Rosgård-boplatsen, där 
gjutavfall kunde knytas till flera av husen fram-
kom bland annat gjutformsfragment för en skära 
i en kokgrop i hus K5 (Kristensen 2015:116). På 
boplatsen vid Kluborg ska det också finnas gjut-
ning belagd från period I (Kristensen 2015:116), 
vilket i så fall är den äldsta gjutplatsen som in-
går i den här studien.  

Bronsgjutning under period II kan också knytas 
till ett treskeppigt långhus inom en boplats från
senneolitikum-äldre bronsålder vid Elinelund
utanför Malmö (Sarnäs & Nord Paulsson 2001). 
Här påträffades ett degelfragment i ett stolphål i 
det 23 meter långa husets västra rum, där de 
flesta aktiviteterna skett. 14C-analys av ekträ från 
husets stolphål daterar byggnaden till 1510-1415 
f.Kr. 1σ, det vill säga period II (Sarnäs & Nord 
Paulsson 2001:62).  

Gjutning under bronsålderns period II kan even-
tuellt också finnas representerad vid halländska 
Broåsen i Grimeton, undersökt vid början av 
1900-talet (Sarauw & Alin 1923). I en fyndrik 
skärvstens-/avfallshög med kantkedja på en ås-
höjd framkom bland annat rika mängder gjutav-
fall (Svensson 1940). Bland det stora antalet 
deglar och gjutformsfragment påträffades formar 
med identifierbara avtryck. Flera var tydligt 
avsedda för spjutspetsar respektive svärd/dolk 
och ett fragment kan möjligen ha härrört från 
gjutningen av en tutulus (Svensson 1940:102f).
Det fanns också flera fragment med avtryck 
efter ett räfflat, plant föremål som tolkats som 
formen för en halskrage från period II (Svensson 
1940:104f). Bland de övriga fynden i röset 
märktes rikligt med keramik, flinta, och bland 
annat hjärtformiga flintpilspetsar. Gjutningens 
uppskattade datering till äldre bronsålder, främst 
baserad på den förmodade halskragen, får dock 
betraktas som något osäker. Andra fynd i röset, 
bland annat en holkyxa från period V-VI, anty-
der att högen varit i bruk även i en yngre brons-
ålderskontext. 

Välbevarade huslämningar från bronsålderns 
äldsta perioder får fortfarande betraktas som 
relativt ovanligt, åtminstone jämfört med fynd-
bilden från yngre bronsålder. Det är därför 
vanskligt att bedöma hur representativa de ovan 
nämnda gjutplatserna kan ha varit i förhållande 
till bebyggelsen i stort. Fanns till exempel andra, 
samtida, miljöer vid sidan av stora långhus där 
bronsgjutning bedrevs under period I och II? Det 
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kan inte uteslutas, och fynden från Grime-
ton/Broåsen kan eventuellt tala för att så varit 
fallet. Hittills talar dock materialet främst för att 
tidigt metallhantverk i Sydskandinavien koncen-
trerats till boplatser med stora långhus. En situ-
ation som kom att förändras under den yngre 
bronsåldern, då bronshantverk blev mer spritt 
och gjutning verkar ha iscensatts i flera olika 
slags miljöer. 

4.4.2. Yngre bronsålder 
I likhet med i övriga södra Skandinavien är gjut-
spår från yngre bronsålder betydligt vanligare än 
de från äldre bronsålder, och påträffas i flera 
olika typer av kontexter (Levy 1991; Jensen 
2002:365f; Jantzen 2008: tafel 131; Högberg, 
Grandin & Brusling 2011:19–22; Mikkelsen 
2015a:71). Detta har ofta förklarats med att en
”hushållsproduktion” på mindre gårdar blev allt 
mer utbredd, parallellt med en fortsatt specia-
listproduktion av prestigeföremål på centrala 
boplatser (Levy 1991; Thrane 1993; Björhem & 
Säfvestad 1993:79f; Jensen 2002:365; Björk 
2007; Nilsson 2011). Även spridningen av 
bronsföremål som lösfynd och boplatsfynd, är 
mer omfattande under period III-VI (ex Björhem 
& Säfvestad 1993; Eriksson & Grandin 2008): 

Brons förekommer i smärre mängder på 
boplatser från yngre bronsålder och helt över-
väldigande i form av små föremål som exem-
pelvis nålar, sylar, knappar, pincetter samt 
mindre fragment av större föremål. Föremålens 
ringa storlek är kännetecknande och det ligger 
närmast till hands att tolka dessa som borttap-
pade föremål. Större föremål som gått sönder 
och/eller mist sin betydelse nedsmältes säkerli-
gen och bronsen kunde återanvändas till nya 
föremål. Tecken på att brons bearbetats lokalt 
finns också på många av boplatserna från 
denna tid. Björhem & Säfestad (1993:41) 

Hur gjutningen var organiserad inom boplatser-
na och på andra platser har dock ägnats mindre 
uppmärksamhet. En uppfattning som ibland 
framförts är att gjutning bedrivits i utkanten av 
boplatserna, på avstånd från själva bebyggelsen 
(Thrane 1971:161, 2015; Goldhahn 2007:215). 
Som nedanstående exempel visar baseras denna 
bild sannolikt på utgrävningar med äldre 
matjordsavbaning – och speglar därför avsakna-
den av undersökta kulturlager på boplatserna (se 
Utgrävningsmetod i kapitel 3.1.2.). Utan kultur-
lager bevaras gjutavfall i regel endast i avfalls-
gropar och gropsystem, och dessa ligger inte 
sällan mot utkanterna av boplatserna (se bilaga 
2; jämför Apalle och Vrå i kapitel III). Gjutfyn-

den från yngre bronsålder indikerar snarare, som 
framgår i nedanstående analys, att tillverkningen 
varit helt integrerad och skett på flera olika plat-
ser inom den yngre bronsålderns bebyggelse-
komplex. 

Fosie IV 
En bronsåldersboplats med gjutspår som tidigt 
bidrog till uppfattningen att bronsgjutning bed-
revs i utkantslägen är Fosie IV, utanför Malmö i
Skåne (Björhem & Säfvestad 1993). Fosie-
grävningarna 1979-1984 hörde till de första 
storskaliga undersökningarna att genomföras 
med avbaningsteknik i Sydsverige, och var på 
många sätt ett pionjärarbete för fältarkeologisk 
metodutveckling. Fosie-komplexet inkluderade 
flera boplatsytor från brons- och järnålder, som 
låg koncentrerade till svaga förhöjningar på 
flack lerslätt. Inom ett 400 000 m2 stort område 
kunde sex förhistoriska bebyggelsekluster iden-
tifieras, vilka numrerades från I-VI.  

Inom boplats I och VI hittades gjutspår från 
bronsålder, i form av degel- och gjutformsfrag-
ment i nedgrävningar och gropar. På boplats VI 
påträffades förhållandevis stora mängder gjutav-
fall i ett gropsystem från yngre bronsålder 
(A3490, se figur 22), sammantaget cirka 150 
degel- och gjutformsfragment. Här fanns också 
ett fragment av tuyère/blästermunstycke samt 
gjutformsfragment med intryck efter en konkav 
form, samt ett runt föremål med en diameter på 
mellan 25-40 cm (Björnhem & Säfvestad 
1993:77-80). Inget av gjutfynden framkom i
direkt anslutning till någon byggnad.  

Den grova schaktningen, tillsammans med den 
hårt plöjda marken innebar att kulturlager helt 
saknades på Fosie IV (Björhem & Säfvestad 
1993:78). Gjutavfallet hade därför endast beva-
rats i fyndrika nedgrävningar och avfallsgropar 
(Björhem & Säfvestad 1993:77f). Antalet hus-
lämningar på Fosie IV, liksom på de övriga bo-
platserna, är att betraktas som ett minimum med 
tanke på den grova avschaktningsteknik som 
tillämpades (Artursson 2005b:120). Relationen 
till hus genom kulturlager och golvlager kan 
därmed inte utvärderas. Att bronsföremål gjutits 
inom långhusmiljön på boplatsen kan vi konsta-
tera, men var inom platsen är svårt att bedöma 
närmare.  

Brogård 
Inom Brogårds-boplatsen framkom lämningar 
efter långhusbebyggelse och grophus från 
bronsålderns period II-IV och järnålder. Intill 
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boplatsen fanns även grupper av gravhögar och 
stensättningar från mellersta bronsålder, vilka 
dock hade störts av plöjning (Carlie 1992). Plog-
skador i kombination med grov avbaningsteknik 
innebar att inga kulturlager återstod att under-
söka. Gjutforms- och degelfragment påträffades 
i ett 10-tal nedgrävningar och gropar på boplat-
sen (Carlie 1992:68). Endast ett fynd framkom
invid ett av de konstaterade bronsåldershusen 
(Carlie 1992:67). De flesta groparna med gjutav-
fall låg 130-350 meter från samtida hus, vilket 
tolkades som att hantverket bedrivits på avstånd 
från bebyggelsen (Carlie 1992:40, 69; se även 
Goldhahn 2007:215; se figur 107).  

I likhet med Fosie IV är frånvaron av kulturlager 
sannolikt en avgörande orsak till gjutfyndens 

spridningsbild. Undersökningar av boplatser där 
kulturlager och/eller golvlager bevarats visar att 
enbart gropar och nedgrävningar sällan ger en 
representativ bild av en plats användning (Kris-
tensen 2015:113; jämför Apalle i kapitel 3.3.2.). 
Man får också beakta att närheten till samtida 
hus är svårbedömd, då bronsåldersbosättningen 
troligen fortsatte även direkt utanför undersök-
ningsområdet (Carlie 1992:53). Brogård visar 
därmed ytterligare ett exempel på gjutning inom 
en boplatsmiljö under mellersta-yngre bronsål-
der. Gjutningen kan mycket väl ha skett i när-
heten av avfallsgroparna där gjutfyndet hittades. 
Det kan dock inte uteslutas att man också gjutit i 
fler delar av långhusmiljön, och att detta avfall 
försvunnit med boplatsens förstörda kulturlager. 

Figur 107. Spridningen av degel- och gjutformsfragment inom Brogård-boplatsen, Halland. Merparten av gjutfyn-
den från bronsålder påträffades i gropar i undersökningsområdets sydöstra del. Efter Carlie (1992: fig. 45). 

Årup 
Genom moderna boplatsundersökningar har det 
påträffats allt fler exempel på att tillverkning av 
bronser utförts i och i direkt anslutning till lång-
hus och andra byggnader på boplatserna. Ett 
sådant exempel kommer från en bronsålders-
boplats vid Årup strax utanför Bromölla i nord-
östra Skåne (Hanlon 2003). På en sandplatå 
längs Skräbeån undersöktes 2002 boplatsläm-
ningar från bronsålder-äldre järnålder. På grund 

av ojämn bevarandegrad inom ytan kunde endast 
ett långhus från period V identifieras, men san-
nolikt har fler byggnader funnits inom de an-
läggnings- och stolphålstäta delarna av boplats-
området (Hanlon 2002:22).  

På platsen påträffades ett rikt fyndmaterial från 
bronsålder, bland annat noterades en hög andel 
rabbad keramik. I och omkring långhuset från 
period V framkom sju degelfragment, vilket 
talar för att gjutning utförts i eller invid byggna-
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den. Liknande slutsatser har dragits utifrån fynd 
av degelfragment och sintrad lera i och i direkt 
anslutning till långhus inom ett boplatsområde 
från period V i halländska Stafsinge (Johansson 
red. 2001; Stilborg 2004). 

Yngsjö 
Ett annat exempel på bronsgjutning vid långhus 
från yngre bronsålderns framkom 2012 invid 
Yngsjö, strax söder om Åhus på skånska östkus-
ten. Här undersöktes delar av ett omfattande 
boplatsområde från yngre bronsålder-äldre järn-
ålder med fem långhus, kulturlager och spridda 
anläggningar som härdar, kokgropar, årderspår 
och stolphål (Linderoth 2014:9). På platsen 
fanns ett rikt och varierat keramikmaterial från 
yngre bronsålder.  

Kring långhusen framkom gjutavfall i form av 
gjutformar, degelfragment och ett flertal smält-
or, vilket talar för att man gjutit vid återkom-
mande tillfällen. Vid Yngsjö hittades fragment 
av såväl keramiska formar som täljstensgjutfor-
mar. Intrycken i formarna indikerar tillverkning 
av holkyxa samt möjligen dräktnålar utifrån 
tenformiga intryck (Linderoth 2014:98, 108, 
124f). Gjutavfallet kan utifrån spridningen i 
kulturlager, främst kopplas till långhusen från 
800-400 f.Kr (Linderoth 2014:68f; se figur 108).
Detta indikerar att bronsföremål gjutits mitt 
bland boningshusen i en boplatsmiljö från 
bronsålderns period V-VI. 

Figur 108. Plan över identifierade långhus och spridning av bronsgjutningsavfall inom Yngsjö-boplatsen, yta 4. 
Symboler: grön kvadrat = degelfragment, grön cirkel = keramiskt gjutformsfragment, grön romb = ”ugnsväggs-
fragment”, blå kvadrat =stengjutform, blå cirkel = täljstensgjutform, röd kvadrat = gjuttapp, röd cirkel = brons-
smälta, röd romb =bronsklipp, svart kvadrat = keramikfragment från dryckeskärl & svart cirkel = silkärl. Efter 

Lindroth (2014: fig. 96 & omslagsbild).

Vä
Ytterligare ett exempel på bronsgjutning inom 
ett större boplatsområde med långhus har kon-
staterats vid en undersökning vid Vä, utanför 
Kristianstad i Skåne (Helgesson 2012). Boplat-
sen vid Vä låg på en sandplatå. Några hundra 
meter norr därom låg ett förmodat gravfältsom-
råde från bronsålder med stensättningar och en 

hög, samt tre skärvstenshögar och flera skål-
gropsristningar (FMIS). De undersökta delarna 
av boplatsen hade en kronologisk tyngdpunkt i 
bronsålderns period II/III - förromersk järnålder. 
Tre långhus från denna period kunde identifieras 
inom ytan (Helgesson 2012:74). Bevarandeför-
hållanden och prioritering av kulturlager var 
däremot låg.  
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Spår av bronsgjutning, i form av degel- och gjut-
formsfragment, påträffades som sekundärdepo-
nerat avfall i fyra gropar centralt på boplatsen. 
Groparna ligger inom 20-50 meters avstånd från 
långhusen, men frågan om samtidighet är oklar. 
I en liten, sotrik grop (A9893) framkom 62 gjut-
formsfragment och 14 degelfragment samt två 
bronssmältor. Anläggningen daterades genom 
14C-analys på förkolnad ek till bronsålderns pe-
riod III-IV (Helgesson 2012:53). Ett av gjut-
formsfragmenten hade tillhört formen för en 39 
mm bred klinga. Det finns flera dolk- eller 
svärdsklingor från äldre och yngre bronsålder 
som har samma bredd och utseende, och en 
närmare bedömning är inte möjlig (Helgesson 
2012:67 m ref). I gjutformsmaterialet finns även 
delar med avtryck efter stödvidjor, vilket indike-
rar gjutning av större föremål. Sammantaget ger 
boplatsområdet vid Vä indikationer på en rik 
bronsgjutning i en långhusmiljö från mellersta 
och yngre bronsålder, där tillverkningen bland 
annat innefattat större föremål liksom en svärds-
/dolkklinga. 

Degeberga 
Spår efter gjutning har också påträffats vid 
boplatslämningen vid Degeberga, mellan Åhus 
och Kivik i östra Skåne. Boplatsen var avgrän-
sad till en relativt liten yta inom en sandplatå, 
sammantaget omkring 4000 m2 (Björk & Wick-
berg 2012). Boplatsen var också kronologiskt
avgränsad till yngre bronsålder-förromersk järn-
ålder. Här påträffades resterna efter två treskep-
piga långhus, ett från yngre bronsålder (hus 2) 
och ett från förromersk järnålder (hus 1). Husen 
var omgivna av gropar, härdar och rännor. En 
härd nära hus 2 daterades till 900-800 f.Kr. 
(Björk & Wickberg 2012:10f), dvs. period V.  

I ett av husets stolphål framkom en komplett 
keramisk gjutform för en holkmejsel (se figur 
109). Avtrycket för holkmejseln kan typologiskt 
dateras till period IV, vilket är samtida med en
14C-datering från anläggningen (1189-946 f.Kr.;
Björk & Wickberg 2012:11). Gjutfyndet tycks 
ha deponerats som ett husoffer, men antagligen 
har formen också använts för att gjuta på platsen 
innan nedläggningen. På grund av gjutfyndet 
tolkades platsen av undersökande arkeologer 
som knuten till ett övre samhällsskikt (Björk & 
Wickberg 2012:23). Jag menar dock att Dege-
bergas rumsligt och kronologiskt välavgränsade 
bosättning, utan synlig koppling till samtida 
gravar, bör tolkas som en liten bosättning (jäm-
för Rambodal i kapitel 4.2.4.). Gjutfynden repre-

senterar i så fall redskapstillverkning på en 
mindre bosättning eller ensamgård  

Figur 109. Gjutform för holkmejsel påträffad i ett 
stolphål till hus 2 på Degebergaboplatsen, Skåne.

Gjutformen är 10,6 cm lång, 5,7 cm bred och 4,7 cm 
tjock. Foto: Tommy Svensson, Kristianstadbladet. 

Vrangelsro 
Vid Vrangelsro, strax norr om Halmstad, under-
söktes år 2015 ett gravfält från period II/III-
förromersk järnålder och ett boplatsområde med 
bebyggelse från flera tidsåldrar: äldre-yngre 
bronsålder och romersk järnålder-
folkvandringstid (Ängeby & Lindman 2017). På 
boplatsområdet identifierades två hus, varav det 
ena – en 10 x 8 meter stor byggnad med speciell,
tvåskeppig konstruktion – tolkades som ett kult-
hus från äldre bronsålder. Boplatsytan låg på en 
sandås medan gravfältet låg på en flack höjd-
rygg några hundra meter bort. Områdena åtskil-
des av en yta med förhistoriska åkrar, eventuellt 
från järnålder (Ängeby & Lindman 2017:132).
Gravfältet innehöll runda och skeppsformiga 
stensättningar samt en rovgrävd hög. På grav-
fältsområdet fanns också aktivitetsytor med an-
läggningar, stenpackningar och skärvstensflak, 
vilka tolkades på följande sätt: 

I miljön fanns vidare sjok av stenpackningar 
utan spår av mänskliga kvarlevor och som tol-
kas som en sorts altare i samband med hand-
lingar vid begravningspraktik och förfäders-
kult. Till gravfältets rituella bruk kunde även 
kopplas kokgropar och härdar, sannolikt också 
en öppen yta som i något skede av gravfältets 
historik kan ha brukats kollektivt för ceremo-
niella handlingar. Miljön innehöll även ett 
skärvstensflak med utströdda bitar av ituslagna 
smältdeglar och gjutformsfragment. Arrange-
manget med skärvstenflaket och däri depone-
rade artefakter tolkas som en integrerad del av 
en begravningsprocess som i konkret symbo-
lisk bemärkelse anknöt till stenskeppet som 
först byggdes. (Ängeby & Lindman 2017:5) 

Gjutavfallet från Vrangelsro – ett trettiotal de-
gelfragment och ett tiotal gjutformsfragment –
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tolkades av undersökande arkeologer som ter-
tiärdeponerat material som fungerat som rituell 
rekvisita i övergångsritualer, initiationer och 
begravningar av smeder (Ängeby & Lindman 
2017:129, 133; Ängeby 2017). Jag vill istället 
tolka gjutavfallet i skärvstenspackningen på 
gravfältet som sekudärdeponerat avfall som 
uppstått i samband med tillverkning av brons-
föremål i miljön runt gravarna. Detta förekom-
mer, som vi sett, i många grav- och kulthusmil-
jöer såväl i Mälardalsområdet som i övriga 
Skandinavien (se kapitel 3.3.4.). Ett degelfrag-
ment framkom även i närheten av kulthuset på 
”boplatsen”. Fyndmaterial som till exempel 
keramik var annars dåligt bevarat och förekom 
sparsamt på denna yta. Degelfyndet kan enligt 
min mening indikera att gjutning också skett vid 
kulthuset. I ljuset av andra platser med kulthus 
och gravfält från perioden bör området vid 
Vrangelsro förstås som ett grav- och kulthus-
komplex under period II/III-yngre bronsålder, 
medan boplatsen med långhus under detta skede 
kan ha legat någon annanstans i närheten. 

Södra Kristineberg 
En annan plats där bronsgjutningen också inklu-
derat klassiska högstatusföremål är Södra 
Kristineberg i Malmös utkant som undersöktes 
vid 2000-talets början (Högberg red. 2011). 
Södra Kristineberg var en stor bosättning, med 
intilliggande gravplats (Rudebeck & Ödman 
2000; Högberg red. 2011). Bosättningskom-
plexet vid Kristineberg hade troligen innefattat 
flera samtida långhus, men hade störts av djupp-
löjning och omfattande järnåldersbosättning på 
ytan. Rapporten sammanställdes förhållandevis 
långt i efterhand och lämningarna var svårtol-
kade på grund av brister i den efterlämnade 
dokumentationen (Högberg 2013: personlig 
kommunikation).  

Gjutfynden från Södra Kristineberg innehöll 
flera spektakulära fynd i form av gjutformar för 
svärd (se figur 110), samt svärd/dolk/spjutspets, 
räfflad halsring samt en degel för guldgjutning 
(Högberg red. 2011). På grund av undersökning-
ens karaktär kan det rumsliga sammanhanget 
kring gjutningen på platsen inte analyseras när-
mare. Helt klart är att Södra Kristineberg repre-
senterar en bosättning med avancerat metall-
hantverk, där också exklusiva föremål eller de-
korer av guld producerats. 

Figur 110. Gjutform för svärd, södra Kristineberg, 
Skåne. Foto: Anders Högberg. Efter Höberg, Grand-

in & Brusling (2011: fig.13). 

Vindblæs, Håg, Jyderup Skov & andra stora 
bosättningar från yngre bronsålder 
I kontrast till bronsgjutningen på den lilla 
boplatsen vid Degeberga finns också bronsgjut-
ningen belagd på regionens stora bosättningar 
från yngre bronsålder. Sådana boplatser präglas 
av mer långvarig och intensiv aktivitet och an-
slutande gravar eller gravfält. Storskaliga bo-
sättningskomplex där periodens prestigebronser 
framställts har ibland blivit omtalade som ”mäs-
tarverkstäder” (Jensen 2002:366), eller boplatser 
med verkstadsproduktion och någon typ av 
centralfunktion (Svensson 1940; Högberg red. 
2011; Thrane 2015).  

Ett flertal sådana stora boplatser har undersökts i 
Danmark, dessvärre hittills ofta i mycket liten 
skala (Jantzen 2008:Abb.92). Detta gäller till 
exempel jylländska Vindblæs (Vestergaard Niel-
sen 1956) vid Mølgård, Håg (Neergaard 1908) 
på Djursland, Kirkebjerget (Jensen 1967; Berg-
lund 1982; Thrane 1993, 2015) vid Voldtofte på 
Fyn, samt Jyderup skov (Thrane 1971) på Själ-
land. På samtliga platser påträffades degel- och 
gjutformsfynd, och bland de tillverkade föremå-
len finns spår efter avancerade föremål, som 
vapen (Jantzen 2008:58-62, Anhang 3: Liste 5), 
och i åtminstone ett fall även av bronslurar 
(Thrane 1993). Säkerligen skulle fördjupade 
studier av originaldokumentation och fynd-
material kunna ge nya ingångar till bronsgjut-
ningens läge och karaktär inom de stora boplat-
serna. 

Håg (Neergaard 1908) och Vindblæs (Vester-
gaard Nielsen 1956) är lokaler med avfalls-
högar/skärvstenshögar belägna på svaga höjdlä-
gen, förmodligen delar i omfattande boplatsom-
råden från bronsålder. Båda lokalerna undersök-
tes genom småskaliga utgrävningar under tidigt 
1900-tal (se kapitel 1.2.1.). Intressant att notera 
är att gjutformarna på båda lokalerna främst 
kunnat knytas till framställning av vapen (Ne-
ergaard 1908; Vestergaard Nielsen 1956; Jant-
zen 2008). I Håg undersöktes en skärvstenshög 
med kantkedja, i vilken man påträffade tydliga 
gjutformar för svärd, spjut, små glasögonspän-
nen samt för en dubbelknapp från yngre brons-
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ålder (Neergaard 1908; Jensen 2002:365). Vid 
en amatörarkeologisk utgrävning av en liknande 
skärvstenshög med kantkedja i Vindblæs fram-
kom ett flertal välbevarade gjutformar för till-
verkning av spjutspetsar, halsringar och nålar 
(Jensen 1956; Vestergaard Nielsen 1956; Jensen 
2002:325). Här fanns också rikligt med degel-
fragment och bland annat en degel med en längd 
på cirka 12 cm, vilket antyder tillverkning av 
stora föremål (Jantzen 2008:197).  

Kirkebjerget/Voldtofte 
En omfattande boplatslämning med stor fyndri-
kedom och mäktiga kulturlager är Kirkebjerget-
boplatsen vid Voldtofte7 på Fyn, som tolkats 
som en centralplats med centralbosättning i reg-
ionen (Müller 1919; Jensen 1967; Berglund 
1982; Thrane 1993, 2015; se Jantzen 2008:303).  

Figur 111. Schakt från de senaste 100 årens arkeolo-
giska undersökningar vid Voldtofte/Kirkebjerget-

boplatsen. Illustration: Kristine Stub Precht, Odense 
Bys Museer. Efter Thrane (2015: fig.2). 

Bland gjutfynden från yngre bronsålder finns 
gjutformskärnor för en bronslur, gjutformar för 
svärd, spjutspetsar, armring, hängkärl och möjli-
gen gjutform för bältekupa (Thrane 2015: Jant-
zen 2008:391f). Huruvida dessa föremål gjutits 
på samma plats inom området är dock inte möj-
ligt att avgöra. Utifrån publicerad dokumentat-
ion inte kan utredas vilka fynd som härrör från 
vilka schakt. Schakten omfattade 2500 m2

spridda över ett cirka 40 000 m2 stort område, 
och har undersökts under en period om närmare 
100 år (Müller 1919; Jensen 1967; Berglund 

7 Kirkebjerget-boplatsen är omnämnd som ”Flemløse” i 
Jantzens översiktsverk (2008), eftersom han utgått från 
socken-namnen istället för fastighet/ort.

1982; Thrane 1993, 2015; se figur 111).I vilka 
rumsliga miljöer dessa gjutningar skett är alltså 
oklart. Kirkebjerget-fynden är de enda där gjut-
formar från samma plats innefattar såväl vapen-
produktion som gjutning av stora bältesattribut –
föremålstyper som föreslagits ha gjutits i olika 
rumsliga sammanhang i åtminstone Mälardals-
området under yngre bronsålder (se kapitel 
3.4.3.). Huruvida det funnits en differentiering i
gjutplatserna för olika föremålstyper inom Kir-
kebjerget-komplexet – till exempel då mellan 
vapnen och bältesattributen – är inte möjligt att 
utreda utifrån de publikationer jag haft tillgång 
till. Förnyade studier av fyndmaterialet och dess 
fyndkontexter skulle kanske möjliggöra en så-
dan tolkning i framtiden. 

Fragtrup 
På bronsåldersboplatsen vid danska Fragtrup i 
Himmerland i Nordjylland delundersöktes väl-
bevarade långhuslämningar under 1950- och 60-
talen, och här framkom de första treskeppiga 
långhusen från bronsåldern att identifieras i
Skandinavien. Platsen bearbetades och publice-
rades senare av Bente Draiby (Draiby 1985; 
Jensen 2002:365). Byggnaderna har sannolikt 
utgjort en del av ett omfattande boplatsområde 
från yngre bronsålder (Draiby 1985:168). 

Figur 112. Fragtrup-boplatsen, Nordjylland. På ytan 
mellan husen påträffades gjutformsfragment (blå 

cirklar) samt små metalldroppar. Vid hus 1 framkom 
ett degelfragment (brun triangel). BR = brunn, KU = 
lager med sand, kol och skärvsten. Omarbetad efter 
Draiby (1985: fig. 3) och Jantzen (2008:tafel 77). 
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Gjutavfallet påträffades på en öppen yta mellan 
två delvis samtida långhus från period V-VI (se 
figur 112). Bland avfallet fanns en välbevarad 
gjutform för en armring (Draiby 1985:163; se 
figur 125). På ”gårdsplanen” med gjutavfall 
fanns kulturlager, ett kolrikt avfallslager, härdar 
och gropar. Här påträffades ett flertal degel- och 
gjutformsfragment, men även två små metall-
droppar (Draiby 1985:162f), vilket talar för att 
gjutning skett i direkt anslutning till fyndplatsen.  

Brobakken 
Vid Brobakken i Bjerrings Bro i Mittjylland 
påträffades rester efter omfattande bronsgjutning 
i samband med en undersökning på 1980-talet.
Platsen låg länge opublicerad, men presentera-
des nyligen i en artikel av Martin Mikkelsen 
(2015a) som framhållit platsens värde för kon-
textuell förståelse för den yngre bronsålderns 
metallhantverk. Gjutfynden från Brobakken 
bestod av cirka 200 degelfragment, 300 gjut-
formsfragment samt några bronsfragment och 
påträffades i anslutning till en liten, kvadratisk 
byggnad (Mikkelsen 2015a). Byggnaden låg 

invid en flack gravhög på ett höjdläge inom ett 
större boplatsområde från bronsålderns period 
IV-V (se figur 113).  

Bland gjutfynden har Mikkelsen kunnat identifi-
era flera gjutformar för svärdsklingor och 
svärds- eller dolkklingor, föremål med dekor i 
form av upphöjda cirklar möjligen från glasö-
gonspännen samt gjutformen för en bred arm-
ring (Mikkelsen 2015a:76f). De tillverkade fö-
remålen kan dateras till bronsålderns period IV-
V (Mikkelsen 2015a:77). Vid byggnaden påträf-
fades även bronsålderskeramik, bland annat 
rester efter fina tunnväggiga skålar från yngre 
bronsålder. Cirka 200 meter sydväst om bygg-
naden fanns ett långhus och en anslutande kon-
centration med över 100 kokgropar, troligen 
samtida med gjutningen (Mikkelsen 2015a:84, 
fig.17). Kokgropsområdet tolkades, i analogi 
med liknande fynd, som en storskalig matlag-
ningsplats i relation till en rituell samlingsplats 
från yngre bronsålder (Mikkelsen 2015a:86, 90). 

Figur 113. Delar av undersökningsområdet vid Brobakken, Jylland. Lämningarna efter ett litet hus med spår av 
gjutning intill ”avfallshög” med gjutavfall och gravgömmor, yngre bronsålder. Här tolkad som gjutning i en grav- 

och kulthusmiljö inom ett större bebyggelsekomplex. Efter Mikkelsen (2015b: fig. 4) 

Fyndet vid Brobakken är, som Mikkelsen po-
ängterat (2015a), unikt, då det ger inblick i en 
mycket omfattande gjutning i paritet med Kirke-
bjerget/Voldtofte, Vindblæs och Håg, men där 
också det omgivande sammanhanget är känt, till 
skillnad från de övriga platserna med stora gjut-
fynd. Mikkelsen tolkar fynden vid Brobakken-
huset som spår efter specialisthantverk i en 

bronsgjutares hushåll (Mikkelsen 2015b:90f).
Gjutplatsens upphöjda läge, närheten till en 
gravkonstruktion, den avvikande byggnadsty-
pen, förekomsten av fina serveringskärl och en 
intilliggande rituell samlingsplats öppnar också 
för en annan tolkning. Nämligen att gjutningen 
på Brobakken-höjden varit en kulthusmiljö med 
gravritualer och ceremoniellt drickande (se 
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Kulthusmiljöer som arenor för bronsgjutning i
kapitel 3.4.2.). Intressant nog har bronsgjutning-
en vid Brobakken, liksom vid Hallunda (Jaanus-
son & Vahlne 1975a) och Hunn (Melheim 2012: 
kapitel 4.1.3.), innefattat tillverkning av vapen i
form av spjutspetsar, svärd och svärds- eller 
dolkklingor. 

Løgstrup SØ 
Ett liknande, nyligen publicerat gjutfynd från en 
samlingsplats med kokgropar i ett bebyggelse-
komplex, kommer från Løgstrup SØ i Fiskbæck 
socken på Jylland (Larsen, Kieldsen & Mikkel-
sen 2015). Även här framkom en stor del av 
gjutavfallet intill en liten, närmast kvadratisk 
byggnad på en upphöjning inom ett större 
boplatsområde (Larsen, Kieldsen & Mikkelsen 
2015). Dessa fynd har nu börjat uppmärksam-
mats i Jylland som en indikation på att tillverk-
ningen av föremål under yngre bronsålder var 
knuten till såväl boningshusen som till speciella 
samlingsplatser, kanske med kultisk funktion 
(Larsen, Kieldsen & Mikkelsen 2015).  

Sandagergård 
Till de danska lokalerna med bronsgjutning un-
der yngre bronsålder hör också det unika kult- 
eller dödshuset vid Sandagergård, Venslev i 
Horns Herred, norra Själland (Kaul 1987a, 
1987b; Jensen 2002:442). Kulthuset utgjordes av 
en rektangulär, 18 x 7 meter stor, dubbel 
stenram. Utifrån de associerade fynden, och i 
analogi med andra skandinaviska stengrundshus, 
tolkades konstruktionen som ett kulthus från 
bronsålder (Kaul 1987a). Huruvida lämningen 
ska betraktas som en byggnad som ursprunglig-
en haft väggar och tak är oklart, då till exempel 
stolphål helt saknas.  

Invid husets norra kortsida fanns fyra flata, ste-
nar med var sin handtecken-ristning. Några me-
ter från stenramen påträffades ett omkullvält 
stenblock som sannolikt stått rest vid huset. Ut-
anför huset fanns några mindre härdar som inte 
daterats. Det omgivande sammanhanget är svår-
bedömt, då undersökningen berörde en relativt 
begränsad yta, som styrdes av en långsmal ex-
ploatering. Endast 50-100 meter från kulthuset 
påträffades dock indikationer på ytterligare 
bronsålderslämningar, i form av stora gropar och 
utplöjda kulturlager vilka sannolikt representerar 
en samtida boplats (Kaul 1987a:36). 

Inuti husgrunden påträffades tre urnebegrav-
ningar från period IV, nedgrävda under ”golv-
lagret” och täckta med flata stenar (se figur 

114). Spridda i det tunna kulturlagret i huset 
påträffades keramik av yngre bronsålderstyp och 
degel- och gjutformsfragment (Kaul 1987a:38f;
se figur 114). Huruvida gjutning skett direkt i 
eller i närheten av huset är svårt att avgöra. De-
gel- och gjutformsfragmenten framkom spridda, 
utan tecken på medvetna deponeringar vilket 
tyder på att de uppkommit vid gjutning på plat-
sen. Den speciella byggnaden har föreslagits 
fungera som en avskild plats för initiationsriter, 
där metallhantverket kan ha traderats till yngre 
noviser (Kaul 1987a, 1998:44). 

Figur 114. Plan över stengrundshuset vid Sandager-
gård utanför Venslev i Ferslev socken på norra Själ-
land. Röda cirklar markerar fynd av degel- och gjut-
formsfragment. De tre urnegravarna från period IV 

är också markerade. Illustration: Stig Grummes-
gaard Nielsen. Ombearbetad efter Kaul (1987a: fig. 

4). 
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Sandagergård-huset med handteckenstenar har 
framhållits som en parallell till kulthus av sten-
grundstyp tidigare kända från Skåne och södra 
Halland, exempelvis skånska Koarum vid Kivik 
eller Tofta högar på Bjärehalvön (Kaul 1987a; 
Victor 2002). Då dessa undersökningar varit 
mycket begränsade och huvudsakligen skett i 
äldre tid är resultaten – som visade att husen var 
tomma – svårbedömda (Victor 2002:116). Tre 
liknande stenramsbyggnader undersöktes också i 
Gualöv i Skåne i början av 2000-talet (Svanberg 
2003). Stenramskonstruktionerna på Gualövså-
sen låg i en gravmiljö från period III - period 
V/VI med urnebegravningar och högar. Trots 
goda bevarandeförhållanden framkom få fynd 
(bortsett från gravgömmorna), och spår av 
bronsgjutning saknades helt (Svanberg 2003; 
Arcini, Höst & Svanberg 2007). Fynden från 
Sandagergård utgör en intressant parallell till 
gjutfynden vid stenramshusen på gravfältsloka-
lerna vid Hågahagen och Broby i Uppland (se 
kapitel 3.3.4.), men är än så länge mycket säll-
synta i sitt slag. 

4.4.3. Summering 
Från Danmark, Skåne och södra Halland finns 
ett flertal fynd efter bronsgjutning från bronsål-
derns äldre perioder. I synnerhet period II-III är 
mer välrepresenterat, jämfört med i andra delar 
av Skandinavien. Bronsgjutning under denna tid 
har hittills främst kunnat beläggas i anslutning 
till långhus, exempelvis vid Store Tyrrestrup och 
Skydsrup på Jylland. I dessa fall och på ett antal 
andra platser kan gjutningen knytas till boplatser 
där det förekommit mycket stora långhus, med 
en längd på upp mot 50 meter.  

Att gjutspåren kan knytas till färre och större hus 
kan indikera att bronshantverket under bronsål-
derns äldre perioder var kontollerat av, och be-
gränsad till, färre hushåll. Då bosättningarna 
från den äldsta bronsåldern fortfarande är rela-
tivt få är de förmodade högstatusgårdarnas re-
presentativitet dock svårbedömd (se kapitel 
4.5.2.). Möjligen kan bronsgjutningen vid 
Broåsen vid Halländska Grimeton utgöra ett 
annat exempel på tidig gjutning, med start i pe-
riod II. Den varierade föremålsgjutningen vid 
Broåsen har omfattat vapen och spjutspetsar, 
möjligen också tutuli och en räfflad halskrage. 
Det omgivande sammanhanget kring skärv-
stenshögen på åskrönet vid Broåsen är dock 
okänt. 

Spåren efter bronsgjutning under yngre bronsål-
dern är betydligt fler i regionen. Den stora 
mängden gjutfynd visar att bronshantverket varit 
relativt spritt i bebyggelsen, och att tillverkning 
nu utfördes inom flera typer av platser. Brons-
föremål göts såväl på mindre som på större 
boplatser, samt inom kulthusmiljöer och på vissa 
gravfält. I likhet med fallstudien av Mälardals-
området samt observationerna från övriga ut-
blicksområden (se kapitel 3.4. samt kapitel 4.2. 
och 4.3.), har gjutningen i Sydskandinavien 
utförts helt integrerat i bebyggelsen. Hantverket 
har alltså inte varit avskilt, eller främst lokali-
serat till boplatsernas utkanter, eller särskilda 
verkstadsplatser. Liksom under äldre bronsålder 
tycks gjutning även under yngre perioder ha 
bedrivits i långhus, som vi sett vid de skånska 
lokalerna Årup och Yngsjö (se kapitel 4.4.2.; 
Hanlon 2003; Linderoth 2014).  

Produktionen av bronser har alltså varit en inte-
grerad verksamhet på boplatserna. I fallen 
Fragstrup och Yngsjö rör det sig om vidsträckta 
boplatser med flerkärnig bebyggelse under 
yngre bronsålder. Under yngre bronsålder bed-
revs omfattande bronsföremålstillverkning på 
stora bosättningar som Södra Kristineberg i 
Skåne och Kirkebjerget vid Voldtofte på Fyn. 
Bronshantverket här har även innefattat exklu-
siva högstatusföremål som tillverkning av svärd 
och gjutning av guld vid södra Kristineberg 
(Högberg red. 2011) och framställning av brons-
lurar vid Voldtofte (Thrane 1993). Exemplet 
från Vä visar också att vissa av långhusmiljöer-
na på bosättningarna varit arenor för omfattande 
produktion, där även gjutning av prestigeföremål 
som dolk/svärd förekommit (se kapitel 4.4.2.; 
Helgesson 2012).  I ett fall, vid Degeberga i 
östra Skåne (se kapitel 4.4.2.; Björk & Wickberg 
2012), har spår av bronsgjutning framkommit på 
vad som sannolikt varit en ensamgård under 
yngre bronsålder. 

Vidare finns belägg för bronsgjutning i kulthus-
miljöer, det tydligaste exemplet identifierades 
redan på 1980-talet i stengrundshuset vid San-
dagergård på Själland (Kaul 1987a). Fyndet från 
Sandagergård visar att bronsgjutning även i de 
sydskandinaviska områdena var förknippat med 
kultplatser och rituella miljöer vid sidan av bo-
platserna. Två andra, nyligen uppmärksammade 
exempel på bronsgjutning i kulthusmiljöer från 
yngre bronsålder är Brobakken (Mikkelsen 
2015b) och Løgstrup SØ (Larsen, Kieldsen & 
Mikkelsen 2015) i Jylland. Här har omfattande 
gjutspår framkommit i anslutning till små, 
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kvadratiska byggnader vid rituella samlingsplat-
ser med kokgropsområden. Byggnaderna ligger i 
upphöjda lägen inom större grav- och boplats-
områden.  

Kanske kan Brobakken, Løgstrup SØ och lik-
nande fynd så småningom bidra till att sätta 
gjutplatslämningar i ”gravhögsliknande” läge i 
Sydskandinavien i nytt ljus. I samband med 
sådana fynd och diskussioner kring kultplatser 
framstår kulthusmiljöerna från södra Norge och 
övriga Sydsverige som en viktig parallell. 

Inge Kjær Kristensen (2015:116) har föreslagit 
att kultplatserna kan ha hyst tillverkning av ce-
remoniella föremål, medan bronsgjutning på 
boplatserna syftat till bronser avsedda för var-
dagsbruk. Observerationerna från Mälardalsom-
rådet och utblickarna i detta kapitel visar nu att 
såväl kulthusmiljöer som långhusmiljöer ibland 
hyst tillverkning av klassiska prestigeföremål, 
eventuellt med inriktning mot olika föremålsty-
per (se kapitel 3.4.3). Som jag föreslagit i fall-
studien finns en tendens till att bronser med 
olika betydelser och tilltänkta bärare tillverkats 
vid långhus respektive kulthus (se kapitel 3.4.3; 
se även Sörman 2017). Det är därför intressant 
att notera att just vapengjutning dominerar bland 
de identifierbara gjutformsfragmenten från de 
högt belägna avfallshögarna vid Brobakken, 
Håg, Vindblæs och Jyderup skov – något som 
kan utgöra en parallell till kulthusmiljöerna med 
vapengjutning i Mälardalens bosättningskom-
plex (se kapitel 3.3.4. samt 3.4.3.).  

4.5. Slutsatser 
Utblickarna i det här kapitlet har påvisat brons-
hantverk i flera olika typer av platser och arenor 
runt om i södra Skandinavien. Vi har sett exem-
pel på tillverkning som spänner från gjutning av 
exklusiva bronslurar och spjutspetsar, till enkla 
halsringar och små holkyxor. Bronshantverkets 
rumsliga organisation runt om i södra Skandina-
vien liknar i stora drag den bild som framträtt i
Mälardalsområdet. Gjutfynden vittnar generellt 
om att bronshantverket bedrivits öppet, och på 
flera olika arenor i bebyggelsen.  

4.5.1. Undanstädat avfall & enstaka 
husoffer  
Spåren efter bronsålderns bronsgjutning åter-
finns som avfall i kulturlager, gropar och skärv-

stenshögar/avfallshögar. Ibland påträffas gjutav-
fall i eller vid härdar, vilket antyder att dessa 
anläggningar använts vid gjutningen. Oftast 
saknas tecken på att deglar eller gjutformar har 
deponerats eller arrangerats på ett avsiktligt sätt.
Det finns dock två fall där kompletta gjutformar 
nedlagts som husoffer i långhus på boplatser i 
södra Skandinavien. Det rör sig om en täljstens-
form för en holkyxa vid Forsandmoen i Rogal-
and, respektive en keramisk gjutform för en 
holkmejsel vid skånska Degeberga. Båda for-
marna påträffades i stolphål till långhus från 
yngre bronsålder. Troligen har formarna också 
använts på boplatserna innan de deponerats i 
husen. Fynden förstärker intrycket av holkred-
skapens betydelsefulla koppling till det enskilda 
hushållet under yngre bronsålder. 

4.5.2. Äldre bronsålder: få gjutspår på 
stora gårdar
Spår efter bronsgjutning från äldre bronsålder,
period I-III, är över lag sällsynt i många delar av 
södra Skandinavien. De fynd som gjorts har 
främst hittats på danska boplatser, där det tidiga 
bronshantverket i flera fall kunnat knytas till 
boplatser med mycket stora långhus. Dessa fynd 
indikerar att tillverkningen skett inne i långhu-
sen (se även Jantzen 2008:299). Möjligen finns 
indikationer på bronsgjutning i ett 50 meter 
långt långhus från period II-III vid Bruatorp på 
södra Smålandskusten. Här påträffades dock 
inga deglar eller gjutformar, utan endast sekun-
därdeponerade metallsmältor och tolkningen är 
därför mer osäker.  

Bronsgjutning från period II-III finns sannolikt 
även representerad i den fyndrika skärvstenshö-
gen vid Grimeton vid halländska Broåsen som 
undersöktes i början av 1900-talet (Svensson 
1940). Fynden vid Broåsen representerar dock 
gjutning och aktivitet under en lång period, och 
tycks, utifrån fyndmaterialet till exempel en 
holkyxa från period IV-V (Svensson 1940:105),
även ha ett inslag från yngre bronsålder. Av-
fallshögens omgivande sammanhang uppe på 
åsryggen är dock inte känt, vare sig när det gäl-
ler äldre eller yngre bronsålder.  

Sammantaget tyder bronshantverket i stora 
långhus, och fyndens begränsade antal, på att 
produktionen var begränsad till färre bosättning-
ar i bronsålderns tidiga skede. Dessa har primärt 
diskuterats som hövdingagårdar, och hantverket 
här har föreslagits indikera en statusyttring och 
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en produktion under stark politisk kontroll (Jen-
sen 2002; Artursson 2005b:132; Kristensen 
2015). Om dessa byggnader representerade en-
skilda hushåll eller kanske kollektiva möteshus 
är dock inte helt klarlagt (Jensen 2002:25; 
Thedéen 2004:54ff; Brück & Fokkens 
2013:87f). Troligen speglar bosättningarna släk-
ter/grupper som tidigt monopoliserade råvara 
och teknologi i de södra delarna av södra Skan-
dinavien (Vandkilde 1996; Earle 1997; Kristian-
sen 1998; Vandkilde 2017:157).  Fördjupande 
studier av bronshantverkets lämningar i relation 
till bebyggelsen från bronsålderns period I-III 
skulle dock behövas för att kunna utvärdera 
denna bild, och utesluta att inte andra parallella 
arenor funnits. 

4.5.3. Yngre bronsålder: utbredd 
gjutning på flera olika arenor 
Från mellersta och yngre bronsålder indikerar 
fler och mer spridda spår att bronshantverk varit 
mer utbrett i södra Skandinavien, vilket upp-
märksammats tidigare (ex Gurstad-Nilsson 
2001:222; Jensen 2002:365). Tillverkningen av 
bronsföremål utfördes i flera olika sammanhang 
i den yngre bronsålderns grav- och boplatskom-
plex. Den här studien har visat att bronsgjutning 
utförts i och vid långhus (se även Jantzen 
2008:299), men också i mer utpräglat rituella 
miljöer, som på gravfält och vid kulthus. Exem-
pel på det senare är grav- och kulthusmiljöerna 
vid Västra Bökestad (Helander & Zetterlund 
1997) i Östergötland, vid Brobakken (Mikkelsen 
2015b) på Jylland och vid det unika kulthuset 
med stengrund vid Sandagergård (Kaul 1987a, 
1987b) på Själland. På flera platser är gjutningen 
också delvis så exklusiv att den bör ha varit knu-
ten till en politisk och ceremoniell elit. Exempel 
på sådana platser är Hunn (Melheim, Prescott & 
Anfinset 2016), Västra Bökestad (Helander & 
Zetterlund 1997), Södra Kristineberg (Högberg 
red. 2011), Kirkebjerget/Voldtofte (Thrane 
1993, 2015; Jantzen 2008:303, 391f) samt Håg 
(Neergaard 1908; Jantzen 2008:402-405).  

Slutligen finns ett fåtal fall av tillverkning av 
bronsföremål på ensamgårdsbosättningar. Små 
boplatser är generellt mer sällsynta undersök-
ningsobjekt. Eftersom gjutfynden från enstaka 
gjutningar dessutom lämnar få spår (särskilt om 
stengjutform använts), kan gjutning på mindre 
bosättningar mycket väl ha varit vanligare än 
vad materialet hittills antyder. Två olika under-
sökningar har påvisat bronsgjutning på mindre 

bosättningar av ensamgårdskaraktär; Rambodal, 
Östergötland och Degeberga, Skåne. I båda fal-
len var det holkredskap som tillverkats. Att gjut-
ning av redskap ibland förekom mer spritt i be-
byggelsen har tidigare framförts som sannolikt 
utifrån föremålens spridning och tillgången till 
stengjutformar (Baudou 1960; Larsson 1986; 
Nilsson 2011). Sammantaget visar utblickarna 
till regionen att bronsgjutning förekom på de 
flesta boplatserna under yngre bronsålder, om än 
i mycket varierande omfattning. 

Regionala skillnader i södra Skandinavien fram-
träder till viss del när det gäller större bosätt-
ningar från yngre bronsålder. På svenska östkus-
ten, västkusten och i södra Norge finns en lik-
nande organisation av bebyggelsen och boplat-
serna som den i Mälardalsområdet. Bosättningar 
präglas här av såväl långhusmiljöer som anslu-
tande kulthus och gravmiljöer i högre bergs- och 
moränmark. Bronshantverk tycks ofta utförts i 
bosättningarnas båda delar. I klassiska sydskan-
dinavien är bosättningarnas rumsliga organisat-
ion mer oklar, och relationen mellan boplats och 
gravar/kultplatser tycks inte helt följa samma 
mönster. Hittills finns en dominans av gjutfynd 
från långhusmiljöer. Rituella komplex och kult-
platser inom bosättningarna framträder inte lika 
tydligt. En orsak till detta är skillnader i land-
skapsutnyttjande och att andra regioner har 
större topografiska skillnader med sprickdalar 
och moränryggar, vilket ger tydligare rumsliga 
avgränsningar inom boplatserna. Var gjutning 
skett inom de största bebyggelsekomplexen för-
blir därför mer oklart i Sydsverige och Danmark.  

Gjutningen i det stora, välbevarade stengrunds-
huset med gravar i själländska Sandagergård 
framstår hittills som något av ett unikum. Plat-
sen utgör det tydligaste exemplet på bronshant-
verk i en kulthusmiljö i Sydskandinavien.
Undersökningar av liknande lämningar, till ex-
empel vid skånska Gualöv (Svanberg 2003), har 
inte resulterat i några spår av bronshantverk. 
Fynd- och lämningsbild vid Hunn (Melheim 
2012: kapitel 4.1.3.), Hjälm (Jonsäter 1979) och 
Västra Bökestad (Helander & Zetterlund 1997) 
tyder på att gjutning här bedrivits i kulthusmil-
jöer, om än av varierande omfattning (se kapitel 
4.2.1., kapitel 4.3.3. och 4.3.6.).  

I den stora grav- och boplatsmiljön vid Hunn har 
bronser bland annat gjutits på ett gravfält. Här 
tillverkades bland annat svärds- eller dolk-
klingor och spjutspetsar. Utifrån lämningarnas 
och kultplatsens omfattning har det föreslagits 
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att Hunn-boplatsen periodvis fungerat som cen-
tral- eller samlingsplats för en större bygd (Mel-
heim, Prescott & Anfinset 2016). Produktionens 
läge på en framträdande avsats på gravfältet 
talar för att gjutningen var avsedd att bevittnas.
Jag har därför argumenterat för att gjutningen av 
prestigeföremålen – spjutspetsar och svärd –
inom grav- och kulthuskomplexet kan ha utförts 
just vid sådana sammankomster.  

Andra platser med omfattande produktion som 
inkluderat prestigeföremål, som Vindblæs, Kir-
kebjerget/Voldtofte, Södra Kristineberg och 
Håg, är boplatsernas inre struktur och samman-
hanget kring gjutningen tyvärr svårt att bedöma. 
Liksom i Mälardalsområdet finns även här en 
viss tendens till att gjutning i olika arenor inrik-
tats på föremål med olika betydelser. Vidare 
undersökningar, och inte minst fördjupande 
regionala studier av det material som här disku-

terats översiktligt, kommer säkerligen kunna ge 
nya svar på denna fråga i framtiden. 

Utblickarna visar återigen att bronsföremål gju-
tits såväl i boplatsmiljöerna som vid gravar och 
kulthus inom de större bebyggelsekomplexen i
södra Skandinavien. Utblickarna visar också att 
småskalig tillverkning av redskap skett inom 
vissa mindre bosättningar. Hur kan vi då förstå 
denna rumsliga spridning? I likhet med Mälar-
dalsområdet tycks vissa föremålstyper oftare 
tillverkats på grav- och kultplatserna – främst 
vapen – medan större bältesattribut gjutits i 
boplatsmiljöer med långhus. I följande kapitel 
ska jag ta fasta på de observationer som gjorts 
om gjutningens läge, synlighet och iscensätt-
ningar för att diskutera hur bronsgjutningens 
olika arenor kan förstås i ett vidare socialt och 
samhälleligt perspektiv.  
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 V. BRONSGJUTNINGENS ROLL I SAMHÄLLET 

5.1. Introduktion
Diskussionen i följande kapitel utgår till stor del 
från resultaten av fallstudien kring bronshant-
verket i Mälardalsområdet, och har ett kronolo-
giskt fokus på mellersta-yngre bronsålder. Ob-
servationerna från tidigare kapitel sätts här i 
relation till en större forskningskontext och rele-
vanta antropologiska exempel. Begreppen soci-
ala projekt och heterarki är viktiga analytiska 
verktyg i denna tolkningsdiskussion. Ett centralt 
koncept är också den rumsliga och sociala upp-
delningen mellan långhusmiljöer och kulthus-
miljöer som identifierats i den mellersta-yngre 
bronsålderns bebyggelse. Inledningsvis diskute-
rar jag implikationerna av gjutplatsernas synliga 
och integrerade läge i bebyggelsen, och resone-
rar utifrån detta kring hur gjutning kan ha iscen-
satts som publika ritualer.  

I kapitlets andra del diskuteras vilka sociala och 
politiska motiv som kan ha legat bakom till-
verkningen av olika föremål, och hur detta rela-
terar till olika gjutningars kontext och iscensätt-
ningar. De tillverkade föremålens roll i olika 
sociala projekt tycks i viss mån avgjort valet av 
gjutplats. En central tes är därför att föremålens 
betydelse, funktion och tilltänkta ägare/bärare 
var en viktig faktor i gjutningens rumsliga och 
sociala organisation. Här uppmärksammas i 
synnerhet prestigeföremål som fungerat som 
maktsymboler eller personliga attribut, och hur 
produktionen av dessa var kopplad till passage-
ritualer för olika personer inom elitkollektivet.  

I kapitlets tredje och avslutande presenteras nya 
perspektiv på hantverkets sociala organisation 
som kan skisseras utifrån den här studien. Även 
här ligger tidsmässigt fokus på mellersta och 
yngre bronsålder. Flera centrala teman och tolk-
ningar utkristalliseras. Ett spår är huruvida all 
produktion kan betraktas som hushållsprodukt-
ion, samt frågan om centralisering och speciali-
sering. Ett annat är gjutningens roll i politiska 
ritualer och varför gjutningen av olika föremål 
skedde på olika arenor. Detta kopplas till forsk-

ning om föremålens funktioner i olika sociala 
projekt. Dessutom diskuteras också vilka egen-
skaper hos metallen och bronsteknologin som 
utnyttjades kulturellt, i tillverkningens iscensätt-
ning. Gjutandets dramatik och effektfullhet, 
tillsammans med förmågan att inlemma äldre 
bronser vid tillverkningen av nya, framhålls 
bland annat som betydelsefulla kvaliteter. Under 
loppet av bronsåldern tycks dessa egenskaper ha 
utnyttjas på ett allt mer extravagant sätt. 

5.2. Hantverkets arenor &
gjutningen som publik ritual 

5.2.1. Integrerat 
I kontrast till samhällen där specialisthantverk 
förlagts till särskilda verkstäder, skedde tillverk-
ningen av bronsföremål helt integrerat på 
boplatser och kultplatser (se kapitel 3.4. samt 
kapitel 4.5.). Tankefiguren om verkstadsplatser 
har däremot bidragit till förväntningar på sär-
skilda hantverksplatser i det arkeologiska 
materialet (se kapitel 1.2, kapitel 2.4). Denna 
tankefigur har delvis sina rötter i en industriell 
förståelse av specialisthantverk, som en separat, 
professionell syssla utförd utanför hushållet.  

Antagandet om specialiserade verkstadsplatser 
eller hantverksplatser framträder, förutom i rap-
port- och forskningslitteraturen (ex Weiler 1994; 
Diinhoff 2006a, 2006b; Strucke & Holback 
2006), inte minst i arkeologiska illustrationer 
och rekonstruktionsbilder (se figur 115). Gjut-
platserna i bronsålderns Skandinavien skiljer sig 
också från de avskilda verkstadsplatser eller 
avsides kulthus som föreslagits i tidigare forsk-
ning (Goldhahn 2007). För att ge en mer rättvi-
sande bild av bronsålderns hantverk behövs 
förnyelse av såväl begrepp som bildliga repre-
sentationer. 
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Som genomgången av materialet i denna av-
handling visar överenstämmer inte koncept som 
verkstadsplatser och särskilda hantverksplatser 
med gjutningen i södra Skandinavien. Att gjut-
ning inte försiggick på särskilda hantverksplat-
ser är kanske inte en förvånande slutsats, då 
permanenta anläggningar och verkstäder gene-
rellt är mer sällsynta i förindustriella hantverk 
(Costin 2001:293). Ändå är gjutplatserna som 
framträder långt ifrån rådande tolkningar och 
begrepp som används i bronsåldersforskningen.  

Gjutning framställs nästan uteslutande som en 
syssla utförd av (manliga) specialister i avskild-

het, ofta i utkanten av en boplats (se figur 115). 
En bild som ligger närmare hur gjutningen bör 
ha gått till utifrån de resultat som framträtt i den 
här studien är Katarina Botwids nyligen presen-
terade rekonstruktion av gjutningen på Pryss-
gårdsboplatsen i Östergötland under yngre 
bronsålder (Botwid 2017; se figur 116). Gjutav-
fall avsatt i avfallsgropar mitt i gårdsmiljön in-
dikerar att hantverket bedrevs vid långhusen 
inne på boplatsen – en miljö där det varit både 
möjligt och sannolikt att människor samlats för 
att bevittna händelsen. 

Figur 115. Framställningar av bronshantverkare i arkeologiska illustrationer. Exempel från nordeuropeisk brons-
ålder. I läsordning: 1) Detalj ur dansk skolplansch ”Bronsåldern” av Rasmus Christiansen från 1907. Illustration 
efter Goldhahn (2007:fig.4.3). 2) Bronssmed i arbete. Illustration: FotoLibra. 3) Tolkande teckning av bronshant-

verk på en brittisk bronsåldersboplats. Illustration: National Education Network.

Figur 116. Rekonstruktionsförslag för gjutplats under yngre bronsålder på Pryssgårdsboplatsen, Östergötland. 
Tolkning av Katarina Botwid (2017). Illustration: Henning Cedmar-Brandstedt. 
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Terminologin är avgörande för våra förvänt-
ningar och förståelser. En fortsatt användning av 
begrepp som verkstadsplatser, bronsgjutarverk-
städer eller hantverksplatser står därför i vägen 
för att ringa in och förstå den tillverkning som 
framträtt i materialet. Bronshantverket som inte-
grerats på boplatser och kultplatser motiverar en 
ny och öppnare definition då vi talar om brons-
hantverkets rumsliga organisation. Gjutningen 
under skandinavisk bronsålder kan snarare besk-
rivas som gjutplatser, platser/lägen för gjutning 
eller som tillverkningsplatser. Till skillnad från 
verkstadsplatser eller hantverksplatser – koncept 
som indikerar platser primärt avsedda för hant-
verk – kan gjutplatser samtidigt ha fyllt andra 
funktioner. En gjutplats eller tillverkningsplats 
indikerar inte heller att platsen varit permanent 
utrustad eller särskilt anpassad för metallhant-
verket. 

Mer neutrala benämningar öppnar också för 
möjligheten att olika delsteg i hantverket utför-
des på olika platser – oberoende av varandra i 
tid och rum. En gjutplats indikerar, till skillnad 
från en hantverksplats eller verkstadsplats, en 
plats för just gjutning. Som framhölls redan i 
kapitel II, är det osannolikt att förarbete med 
vaxmodeller och gjutformar utfördes i direkt 
anslutning till själva gjutningen (se kapitel 
2.2.1.). Gjuthärdar vid bronsålderns kulthus eller 
på gårdsplaner vid långhus kan inte ses som 
verkstäder i traditionell mening (se även Jantzen 
2008:299). Genom att synliggöra de flexibla 
gjutplatserna kan vi komma närmare den peci-
ella karaktär och organisation som präglade 
metallhantverket under bronsålder. Mer rättvi-
sande beskrivningar av materialet är i förläng-
ningen ett steg närmare en förståelse för hur 
hantverket kan ha uppfattats i sin samtid. 

5.2.2. Synligt 
En viktig slutsats utifrån analysen av skandina-
viskt bronsgjutningsavfall är att bronsföremål 
ofta tillverkades på centrala och visuellt fram-
trädande lägen i bebyggelsen. Lokaliseringen 
kontrasterar mot tidigare antaganden, till exem-
pel att bronsgjutning främst skulle ha skett i 
bronsåldersboplatsernas utkantsområden (ex
Carlie 1992; Goldhahn 2007: 211ff, 223f). Som 
jag tidigare diskuterat kan detta vara en uppfatt-
ning som härrör från tidiga utgrävningar där 
grov avbaning ledde till få kulturlagerfynd. Spe-
lat in har förmodligen också antagandet om spe-
cialisthantverk utanför hushållet, i analogi till 
verkstäder och smedjor i modern och historisk 

tid (se även Sörman 2017). Brandfara är ett an-
nat argument som framförts för att gjutning 
skulle förlagts på avstånd från samtida byggna-
der (Karlenby 1998:27; Stilborg 2002d:14;
Thrane 2015:124). Gjutning i perifera, undan-
skymda eller inhägnade områden på bosättning-
arna har även förespråkats utifrån tolkningen att 
bronshantverket varit esoteriskt laddat och 
främst utförts i avskildhet (Goldhahn 2007:59, 
215, 242, 323f). Rumslig analys av gjutfynden 
på skandinaviska bosättningar visar dock att 
gjutningar utfördes öppet mitt i bebyggelsen 
eller i husen, snarare än i avskildhet.  

Gjutningen av nya bronser i grav- och boplats-
miljöer har främst tilldragit sig på platser där 
människor kunnat delta och/eller lägga märke 
till händelsen. Avskilda utrymmen, till exempel 
inhägnader kring gjutplatser, saknas i princip 
helt i materialet. Det förekommer inte heller 
några byggnader reserverade enbart för brons-
hantverk (jfr Jaanusson & Vahln 1975a; Vahlne 
1989a, 1989b). Restprodukterna från tillverk-
ningen framkommer mitt i periodens mest inten-
sivt utnyttjade miljöer. Gjutplatserna har varierat 
och bronser kunde bevisligen tillverkas både 
inomhus och utomhus, samt på såväl stora akti-
vitetsytor som på mindre gårdsplaner (se kapitel 
3.4.2.). Vi kan därför dra slutsatsen att iscensätt-
ningen och tillgängligheten – möjligheten att se 
och delta vid produktionen – skilde sig åt mellan 
olika gjuttillfällen.  

Långhusmiljöer: gjutning på gårdsplaner, 
samlingsplatser & i byggnader 
Boplatsytor med långhus från bronsålder är näs-
tan alltid plogskadade, och gjutavfall bevaras 
därför ofta enbart i nedgrävningar. Av kulturlag-
ren som ändå återstår på överplöjda boplatser, 
undersöks i regel bara en bråkdel. De sporadiska 
boplatsfynden gör det därför svårt att rekonstru-
era gjutningens rumsliga organisation inom bo-
platserna i större detalj. Bland större långhusmil-
jöer är det framför allt Apalle-boplatsen i Upp-
land som ger inblick i hur och var gjutning skett 
(se Apalle i kapitel 3.2.2.). I Apalles unikt väl-
bevarade långhusmiljö påträffades avfall efter 
gjutning såväl i långhus som på öppna ytor och 
gårdsplaner mellan och framför långhus och
andra byggnader. Två centrala aktivitets-
ytor/gårdsplaner med lång användningstid repre-
senterar sannolikt viktiga samlingsytor inom 
boplatsen (se figur 117). På båda dessa påträffa-
des avfall efter tillverkning av bronser (se Apalle
i kapitel 3.2.2.).  



V. Bronsgjutningens roll i samhället 

179

Figur 117. Avfall efter bronsgjutning från bosättningsfas 5 under yngre bronsålder period V på Apalleboplatsen, 
Uppland. Områden tolkade som en central gårdsplan, och en större, gemensam aktivitetsyta eller samlingsplats med 

avfall från bronsgjutning markerade. Illustration: Bakgrundsillustration efter Ullén (2003a: fig. 38).

Omfattande spår efter gjutning framkom inom 
en slags central gårdsplan i bosättningens mitt. 
Ytan har förblivit obebyggd bosättningen ige-
nom, men var omgiven av långhus och andra 
byggnader i över 700 år. På ytan fanns tjocka 
kulturlager, två skärvstenshögar och en centralt 
belägen flack bergsklack. Den centrala gårds-
planen framstår som en viktig gemensam yta 
med lång kontinuitet inom boplatsen. Avfall från 
bronsgjutning från period II/III fram till period 
VI fanns både i husen, och på den gemensamma 
gårdsplanen. Bronsföremål tycks även ha till-
verkats på den stora aktivitetsytan omedelbart 
söder om långhusbebyggelsen. Denna fyndrika, 
1000 m2 stora yta hade hållits öppen och obe-
byggd hela bosättningen igenom. Platsen kan 
tolkas som en viktig aktivitetsyta eller samlings-
plats inom bosättningen. Här påträffades gjut-
formsfragment för föremål som genom stra-
tigrafi och dekor daterades till period V. Detta 
indikerar att dekorerade bronser – därmed san-
nolikt prestigeföremål – tillverkats på boplatsens 
stora samlingsyta under yngre bronsålder.  

Fynden i Apalle visar att produktionen av brons-
föremål ibland iscensattes på centralt belägna 
ytor, där gjutningen bör ha varit synlig, eller 
åtminstone svår att dölja för invånarna på 

boplatsen. På dessa gårdsplaner och öppna ytor 
har det funnits gott om plats för åskådare. 
Samma situation har observerats i flera av lång-
husmiljöerna i materialet (se kapitel 3.3.3. samt 
kapitel 4). Ett exempel är tillverkningen av ett 
glasögonspänne under period V, som kan knytas 
till gårdsplanen framför ett långhus på Tallboda-
bosättningen i Östergötland (se kapitel 4.2.2.). 
Andra exempel är gjutplatsen inom Bredåker-
boplatsen i Uppland (Frölund & Schütz red. 
2007; se kapitel 3.3.3.), samt den armring som 
gjutits på gårdsplanen mellan två samtida lång-
hus på Fragtrup-boplatsen, Jylland (Draiby 
1985; se Fragtrup i kapitel 4.4.2.).  

Ibland riggades en gjuthärd i boningshuset –
sådana exempel finns både från äldre och yngre 
bronsålder (se Apalle i kapitel 3.2.2., Skuttunge 
kyrka i kapitel 3.3.3., Store Tyrrestrup och even-
tuellt även Elinelund och Lundbro II i kapitel 
4.4.1., samt Årup och Yngsjö i kapitel 4.4.2.) . 
Ibland smältes brons på den gemensamma 
gårdsplanen, dit husens ingångar var riktade och 
där boplatsens skärvstenshög eller andra, ge-
mensamma avfallslager fanns (se ex Apalle i
kapitel 3.2.2., kapitel 4.2.2. samt Fragtrup i
kapitel 4.4.2.) Gjutandet har alltså ofta utövats i 
lägen mitt i bronsålders liv, där vi får förmoda 
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att alla invånare på boplatsen ofta rörde sig. 
Tillträdet dit kan givetvis ha begränsats just för 
särskilda tillfällen, som till exempel en gjutning. 
Jag finner det dock mer sannolikt att gjutavfal-
lets och gjutningens spridda närvaro i långhus-
miljöerna faktiskt speglar att produktionen av 
bronsföremål ofta var både synlig och på olika 
sätt var en angelägenhet för hela gruppen. En 
liknande bild målas av Helle Vandkilde upp för 
deponeringen av Pile-fyndet; en transaktion till 
högre makter som, på grund av de valda läget 
och sin stora betydelse, förmodligen utgjorde en 
viktig publik ritual: 

Based on the high general visibility and the 
nearby living quarters the transaction might 
have been public; that is socially including ra-
ther than excluding. This does not mean that 
everyone was actively involved. Rather, most 
people were part of the scenery as spectators, 
while a particular group of people were in 
charge of the final act that may, on that very 
day, have been preceeded by a flow of ritual-
ised interactions demanded by such a situation. 
(Vandkilde 2017:165). 

Kulthusmiljöer: gjutning på terrasser, krön 
& avsatser  
Även i grav- och kulthusmiljöer har bronsgjut-
ningen ofta förlagts till framskjutna, centrala och 
väl synliga lägen (se Kulthusmiljöer som arenor 
för bronsgjutning i kapitel 3.4.2.). I Mälardals-
området och sydöstra Sverige ligger gravar och 
kulthus ofta på höglänt moränmark. De var där-
med rumsligt upphöjda från andra delar av bo-
sättningen (se kapitel 3.3.3.; Karlenby 
2011a:190). De små, stolpbyggda kulthusen 
återfinns generellt på krön eller på naturliga eller 
förstärkta terrasser. Aktivitetsytor runt gravar 
och framför kulthus har ofta anslutit till, och 
exponerat ut mot, en samtida boplats. Gjutning-
en, liksom andra aktiviteter vid kulthusen, bör 
därmed ha varit framträdande händelser, som 
åtminstone inte bör ha undgått invånarna på 
platsen.  

Storskaliga undersökningar det senaste decen-
niet har visat att kulthusmiljöer ofta anslutit till 
en samtida boplats (Forsman & Victor 2007; 
Hjärthner-Holdar, Eriksson & Östling red. 2008; 
Artursson, Karlenby & Larsson red. 2011; Kar-
lenby 2011a; Larsson red. 2014). De har också 
visat att kulthusen inte heller varit dolda från 
insyn med hjälp av inhägnader eller andra spår-
bara avgränsningar. Detta sätter kulthusmiljöer-

na i delvis annat ljus än den bild som Goldhahn 
utgick ifrån för tio år sedan (Goldhahn 2007). 
Gjutningen, liksom andra aktiviteter, såsom 
begravningsritualer och dryckesceremonier på 
kullarna, utgjorde därmed sannolikt manifesta 
händelser.  

Det framskjutna läget är genomgående för gjut-
ningen i kulthusmiljöerna i Mälardalsområdet; 
exempelvis vid Ryssgärdet, Nibble och Åbrunna 
(se Ryssgärdet i kapitel 3.3.2. samt kapitel 
3.3.3.; se figur 118). Det samma gäller gjutning 
på kulthuskullar i andra delar av södra Skandi-
navien; exempelvis vid östsvenska Västra Bö-
kestad, sydnorska Hunn och jylländska Brobak-
ken. Vid Brobakken låg kulthuset på ett svagt 
höjdläge inom ett större bosättningskomplex 
(Mikkelsen 2015a; se även läget för kulthuset 
vid Sandagergård). Även om aktivt deltagande 
troligen var begränsat till vissa personer, talar 
läget och exponeringen för att gjutandet inte 
varit en hemlighållen och undanskymd aktivitet 
för invånare och eventuella besökare i grav- och 
boplatskomplexen. 

Gjutningen vid bronsålderns kulthus har tidigare 
lyfts fram som en indikation på att metallhant-
verket hade en esoterisk, tabubelagd och starkt 
ritualiserad karaktär (Goldhahn 2007). Kulthu-
sen har till exempel tolkats som platser för hem-
liga initiationsritualer, där det specialiserade 
hantverkskunnandet traderats till unga noviser 
(Kaul 1998:44f; Goldhahn 2007, 2009). Gold-
hahn har, utifrån rumsliga kopplingar mellan 
bronsgjutning, gravplatser och kremering, före-
slagit att transformationer genom eld hanterades 
av en gemensam rituell specialist, och att brons-
smed och krematör därmed varit densamme 
(Goldhahn 2007:223f).  

Tillverkningen av bronser i rituella miljöer med 
kulthus och begravningar talar för att metall-
hantverket var knutet till övergångsriter och till 
starkt ritualiserade sfärer. Jag vill dock tolka 
gjutningarna vid kulthusen som manifesta, pub-
lika ritualer, snarare än hemliga ritualer i av-
skildhet. Förmodligen deltog inte samtliga invå-
nare vid produktionen i lika hög utsträckning. 
Alla delsteg i tillverkningen var förmodligen 
inte heller menade att bevittnas. Dock var gjut-
ningen det moment som tycks ha exponerats 
oftare än andra (se kapitel 5.2.3.). 



V. Bronsgjutningens roll i samhället 

181

Figur 118. Vy från Åbrunna-boplatsens långhusområde upp mot en bergshöjd med en kulthusmiljö. Bronsföremål 
hade gjutits på terrassen framför kulthuset på krönet. Det upphöjda läget och exponeringen ut mot den samtida 

boplatsen tyder på att hantverket var avsett att synas. Fotografi från undersökningen av Åbrunnaboplatsen, Söder-
manland, år 1993. Foto: Okänd fotograf. RAÄ/ATA.

Hemligt eller öppet? 

[…] the acts of transformative crafting - the 
ritualistically enhanced changes in state 
wrought by fire, hammer, and water at the 
forge, the ceremonial carving of a mask from a 
piece of tree limb, the fashioning of a melodi-
ous chant from spoken words, or even the art-
ful decorating of a tray of ceremonial food - 
can be rather dramatic and readily observable, 
unless, as frequently happens, the crafters se-
crete themselves away from curious eyes, per-
haps by moving to a workshop in the forest or 
surrounding a forge with potentially damaging 
spells that keep others at prudent distance. 
(Helms 1993:105)

Som Mary Helms belyser i ovanstående citat, 
finns exempel i etnografin som visar att specia-
listhantverk skett såväl öppet som avskilt. Var 
då bronsgjutningen under bronsåldern en hem-
lighållen och undangömd ritual, eller ett hant-
verk som bedrevs öppet?  

Enligt min mening, var bronsålderns gjutning ett 
specialisthantverk som ofta bevittnades, snarare 
än undanhölls lägen under stort hemlighetsma-
keri (jfr Goldhahn 2007). En produktion som 
organiserats med avsikt att synas motsäger inte 
att hantverkskunnandet i sig varit esoteriskt och 
begränsat till ett fåtal invigda. Att tillverkningen 

visades upp motsäger inte heller att bronsgjut-
ningen var omgärdad av mystik. Kunskaperna 
kring gjutning och hantverkets olika delsteg var 
troligen begränsade till ett specialiserat fåtal. (se 
kapitel 2.2.2.) Kanske var det snarare gjutforms-
arbetet i vax och keramik som utfördes i av-
skildhet, medan gjutningen exponerades öppet?  

Bronshantverket var dessutom förmodligen 
starkt ritualiserat och mytologiskt kodat (se ka-
pitel 2.2.3.). Tolkningen av bronshantverkets
rumsliga organisation som exponerat och delvis 
manifest i samhället ska alltså inte missförstås 
som ett försök att ”avritualisera” metallhantver-
ket. Som denna studie har visat uttrycktes inte 
bronshantverkets esoteriska och symboliska 
laddning – för en sådan har med all sannolikhet 
funnits – dock inte genom att rent rumsligt un-
danhålla gjutandet från allmänhetens blickar. 
Dobres har visat att teknologiska gester ofta 
bevittnats av andra, och därmed exploateras för 
att uttrycka eller manipulera identiteter och olika 
intressen (Dobres 2000). Detta tycks ha varit 
fallet med bronsgjutning, åtminstone under 
bronsålderns yngre perioder. Gjutningen bedrevs 
helt inbäddat i olika sociala settings. Det liknar 
därmed de hantverk som av Helms beskrivs 
nedan för att kontrastera mot mer liminala akti-
viteter, kopplade till utfärder och hemkomster:
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Though skilled artisans definitely reach into 
the beyond in fundamental ways for the means 
to effect their transformations and a measure of 
mystique deriving from geographical distance 
may enhance their reputed powers, fame, and 
reputations, they commune primarily with the 
vertical dimension of the outside and the phys-
ical locus of their transformations will proba-
bly be in some social setting, either at home or 
at the home of a patron, or at the liminal edge 
of the social world. In contrast, long-distance 
aquierers routinely operate directly in the out-
side theatre, beyond the socialized heartland, 
focusing apecifically on the materials already 
formed (crafted) or naturally contained in that 
theatre. (Helms 1993:107)

Bronsålderns gjutteknik möjliggjorde smältning 
i en vanlig härd och tillverkningen var därmed 
förhållandevis flexibel. En gjuthärd med blås-
bälg kunde enkelt riggas på olika typer av plat-
ser. Denna flexibilitet i gjutningen har utnyttjats: 
brons smältes bevisligen i olika typer av härdar, 
ibland även i eldstäderna inne i långhus. Utifrån 
detta ska vi inte dra den förhastade slutsatsen att 
gjutningar var triviala eller okomplicerade hän-
delser. Samtliga gjuttillfällen har krävt någon 
form av förberedelser och investeringar, särskild 
utrustning och specialistkunskaper. Tillverk-
ningen av ett nytt föremål var sannolikt inte en 
vardagshändelse bland andra, även om det fanns 
skillnader i iscensättningar av olika gjuttillfällen. 

5.2.3. Effektfullt 
Hur har de exponerade gjutningarna under yngre 
bronsålder bevittnats och upplevts av männi-
skorna som levde och rörde sig på de här plat-
serna? Jag vill föreslå att det integrerade och 
visuellt anslående bronsgjutandet i betydelse-
fulla kontexter i bebyggelsen ofta gestaltades 
under ceremoniella former. Detta gäller i syn-
nerhet tillverkningen av prestigeföremål som bör 
ha utgjort viktiga, publika händelser, något jag 
ska återkomma till i nästa avsnitt (kapitel 5.3.). I
detta resonemang hämtas inspiration ifrån arkeo-
logiska och antropologiska studier av publika 
ritualer i småskaliga samhällen. Bronshantverket 
under yngre bronsålder överenstämmer nämli-
gen med flera av kännetecknen för sådana ritua-
ler. Bronsgjutningens starka sensoriska effekter 
och dramaturgiska förlopp är exempel på egen-
skaper som varit tacksamma att exploatera i
publika ritualer. 

Bronshantverkarnas roll som rituella specialister 
i vidare bemärkelse har tidigare diskuterats uti-
från hantverkets koppling till gravritual och 

kultplatser, och bronsföremålens användning i 
rituella sfärer (Kaul 1987a; Goldhahn 2007; 
Goldhahn & Oestigaard 2008; Kristiansen & 
Larsson 2005:51ff). Att bronsgjutningen och 
bronsgjutaren fyllt en viktig roll i transformat-
ionsritualer, utöver själva framställningen av 
föremålen, har blivit en allt mer vedertagen bild 
i bronsåldersforskningen (Jensen 2002:36; Kris-
tiansen & Larsson 2005:52; Goldhahn 2007, 
2009a). Denna bild har till viss del inspirerats av 
antropologisk litteratur (framför allt Helms 
1993, 1998), men även av de allt mer uppmärk-
sammade fynden av bronsgjutning med anknyt-
ning till bronsålderns kulthus. Bronsgjutningens 
rituella karaktär har alltså främst argumenterats 
utifrån gjutningen i rituella miljöer (ex Kaul 
1987a; Goldhahn 2007; Melheim 2012). Att 
hantverket varit ritualiserat på så sätt att det 
ingått i publika ritualer är däremot en tidigare 
oprövad hypotes. 

Publika ritualer i småskaliga samhällen 
Publika ritualer, här använt synonymt med ce-
remonier och skådespel [jfr engelskans perfor-
mance, spectacle, public event, ceremony], be-
tecknar minnesvärda, manifesta och starkt for-
maliserade ritualer, som i någon mån utförs inför 
publik (DeMarrais 2014:157, 161). Publika ritu-
aler är ofta viktiga redskap i befästande och 
förhandling av social ordning, genom att visa, 
kommentera, överdriva och objektifiera den; ”as 
performers act in relation to the social order, 
they contribute to its objectification” (DeMarrais 
2014:156; se även Geertz 1980:104).  

Gester, symboler och handlingar i riten förstär-
ker eller kommenterar samhällsordningen, men 
är samtidigt ett medium där roller och maktrelat-
ioner kan modifieras och omförhandlas. Ritualer 
kan definiers som repeterade, formaliserade,
särskilt iscensatta handlingar, som tillämpar 
heliga symboler och styrs av särskilda regler 
(Bell 2009 [1997]: 138f, kapitel 5). Ritualer har 
ofta en kollektiv och social dimension, och ut-
förs i syfte att påverka världen och makterna 
(Moore & Myerhoff 1977:7f; La Fontaine 1986; 
Bell 2009 [1997]:169, 251f).  

Arkeologisk forskning kring publika ritualer har 
ofta inriktats på dess politiska användning i ti-
diga stater (Inomata & Corben red. 2006; Hull 
2014; Murphy red. 2016). I stater och palatskul-
turer förekom ofta spektakulära skådespel, 
såsom processioner, offentliga offer och iscen-
sättningar av myter, som kan studeras både ge-
nom text, avbildningar och materiella lämningar 
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(Geertz 1980; Inomata & Corben red. 2006).
Alltmer forskning har uppmärksammat de pub-
lika ritualernas betydelse i småskaliga, mer poli-
tiskt decentraliserade samhällen (DeMarrais 
2014:157). Med inspiration från denna forskning 
kan delar av bronshantverket tolkas i nytt ljus. 
Jag menar att bronsålderns gjutning över-
enstämmer med flera drag som brukar framhål-
las som utmärkande för publika ceremonier (La 
Fontaine 1986:181f; Bell 2009 [1997]:159ff;
Inomata & Corben 2006; DeMarrais 2014:161), 
nämligen: 

1. Ritualen iscensätts i ett utrymme som möj-
liggör åskådare och vars utformning begrän-
sar eller styr betraktarnas och deltagarnas 
rörelser.  

2. Ritualen förmedlar effektfulla och min-
nesvärda sinnesintryck som bryter mot var-
dagens upplevelser. 

3. Ritualen demonstrerar en svår teknik som 
kräver stora arbetsinsatser och ovanliga fär-
digheter. 

Deltagare, åskådare & iscensättning 
Iscensättning av gjutning på platser där åskådare 
kunde bevittna tillverkningen stämmer för 
många av gjutplatserna från yngre bronsålder. 
Det gäller exempelvis tillverkningen på centralt 
belägna gårdsplaner, och på kulthusplatåer inom 
stora bosättningskomplex (se kapitel 5.2.2.).
Tillverkningen har förmodligen ofta kunnat be-
traktas från olika avstånd. I kulthusmiljöer kan 
gjutning till exempel ha bevittnats från olika 
avsatser, terrasser eller sluttningar kring kulthus 
och gravar (se kapitel 3.4.2.). På ytorna närmast 
kulthusen, på det omgivande krönet eller terras-
sen kan det som regel funnits plats för ett 10- 
eller 20-tal deltagare/åskådare. På anslutande 
terrasser och sluttningar, samt nedanför kullarna 
kan utan problem ett 100-tal människor ha sam-
lats och bevittnat gjutningen på avstånd (se ex 
figur 118). Även gårdsplaner och andra öppna 
ytor i långhusmiljöer, inramade av eller mot 
fond av långhus och andra byggnader, kan ha 
inneburit närmast scenliknande egenskaper. 

Iscensättningen av publika ritualer sker ofta i 
miljöer som kan utnyttjas för att exponera, be-
gränsa eller regissera handlingarna hos utförare 
och åskådare, vilket kan manipuleras för att öka 
ritualens effektfullhet (Ivakhiv 2003). Det finns 
många etnografiska exempel på att speciali-
serade hantverk, i syfte att framställa status-
föremål, antagit manifesta former och helt eller 
delvis exponerats öppet (ex Helms 1993; Hay-

den 1998; Flad & Hruby 2007). Det är enligt 
min mening i forskning om sådana uppvisande 
teknologier som paralleller till bronshantverkets
organisation under yngre bronsålder bör sökas.

Växelspelet mellan inomhus och utomhus är en 
annan rumslig aspekt som kan ha utnyttjats i 
gestaltningen av gjutningar. Vissa moment kan 
ha skett framför husen, vissa moment inomhus. 
Vilka och hur många personer som deltog vid 
gjuttillfället är naturligtvis svårt att diskutera på 
arkeologisk väg. Gjutaren och andra hantverks-
kunniga eller medhjälpare, bör ha haft centrala 
roller i ett sådant skådespel (se även Engedal 
2010). Troligen fanns en spännvidd av privata, 
semi-publika och publika gjuttillfällen, Det är 
rimligt att anta att olika moment i tillverkningen 
var synliga i olika grad för olika samhällsmed-
lemmar. Som föreslagits tidigare var förarbetet 
med tillverkning av gjutformar och vaxmodeller 
en del i hantverket som förmodligen inte bed-
revs till allmän beskådan, bland annat eftersom 
det är mer tidskrävande. 

På Ryssgärdet-boplatsen i Uppland, där spåren 
efter bronsgjutning uppträder både i långhus-
miljö och i kulthusmiljö, anar vi hela spannet av 
inramningar för tillverkning av bronsföremål på 
de större bosättningarna. Ett exempel vi kan titta 
närmare på är de återkommande tillfällen då de 
två kulthuskullarna varit arenor för tillverkning 
av bronsföremål. Vi kan tänka oss att gjutningen 
har skett vid en härd på aktivitetsytan framför 
kulthuset på en av kullarnas krön (jämför Hall-
unda figur 80). De som deltog direkt vid själva 
produktionen vid härden var gjutare och med-
hjälpare, men kanske även andra rituella specia-
lister och den tilltänkta ägaren av föremålet. 
Kanske var också trummare, sångare eller andra 
”rituella statister” med på krönet. Ett 10- till 20-
tal personer bör ha kunnat stå omkring härden 
och ändå ge plats åt blåsbälg och gjututrustning 
(uppställda gjutformar i kolbädd/gjutgrop, arbet-
syta så att gjutaren kunde röra sig med tång).  

Kulthusen, som vette ner mot boplatsen, innebar 
att bosättningens invånare kunde betrakta gjut-
ningen från långhusområdet, 10-30 meter bort. 
Även vid Hallunda och Åbrunna (se figur 68 och 
118) syns ett liknande förhållande mellan kult-
huskullen och boplatsen nedanför (se kapitel 
3.3.4.). I grav- och kulthusmiljöer finns dessu-
tom ofta gravgrupper eller aktivitetsytor på 
andra delar av samma impediment/moränrygg, 
där gjutningen på kulthusens gårdsplaner kan ha 
betraktats från liknande avstånd. Förmodligen 
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hade förberedelser skett både nere på boplatsen 
eller inuti kulthuset, kanske under flera veckors 
tid, innan det blivit dags för gjutning.  

Då smältningen inleddes väntade ungefär en 
halvtimmas uphettning av bronset, till ljudet av 
blåsbälgarnas taktfasta pumpande (se kapitel 
2.2.1.). Från 20 meters håll syntes härdens ljus-
sken, och sannolikt hördes blästringens väsande 
– särskilt om det förstärktes med sång eller 
trummor. Kanske underlättades gjutarens arbete 
av att gjutningen utfördes i skymning eller natte-
tid, då synintrycken också koncentrerades mot 
gjuthärden och de omgivande personerna som 
lystes upp av eldens sken (se figur 82, 83 och 
116). Åskådare på boplatsen nedanför kunde 
sedan förmodligen se gjutaren hälla den starkt 
lysande strålen av glödande brons ned i gjutfor-
men. Om gjutformen sedan kyldes ned i vatten 
kunde den öppnas (slås sönder) bara några mi-
nuter senare (se kapitel 2.2.1.). 

Den flytande metallens dramaturgi 
Bronssmältning med bronsålderns tekniker är 
därmed en teknologi som väl lämpar sig att ex-
ploatera i publika ritualer. Gjutning är helt en-
kelt effektfullt, både nu och då. De öppna gjut-
härdarna genererade en stark strålningshetta för 
dem som befann sig närmast, och ett intensivt 
ljussken som syntes på håll. Blästring med blås-
bälgar skapade rytmiska, väsande ljud under 
hela smältningen. Detta innebar att smältningen 
ackompanjerades av ett taktfast, suggestivt ljud 
under hela förloppet, vilket kan ha förstärkts 
genom musik, sång eller danser. Gjutmomentet 
innehåller dessutom den anslående upplevelsen 
av hur hård metall för några sekunder intar for-
men av en flytande, glödande massa. Detta bör 
ha varit ett vördnadsinbjudande och närmast 
övernaturligt faktum – att det hårda bronset
kunde göras rinnande som glödande vatten (se 
Engedal 2009). 

Gjutningen var med andra ord en process med 
stor potential att fängsla en publik. De drama-
tiska och minnesvärda sinnesintrycken bör ha 
skapat ett effektfullt brott mot vardagsupplevel-
ser. Gjutmomentet fungerade också väl som 
skådespel eftersom processen har ett så tidsbe-
gränsat och dramaturgiskt förlopp; från att 
smältningen inleddes, nedräkningen under bläst-
ringen, det dramatiska klimax då bronset hälldes
i gjutformen, till avslutningen då formen slogs 
sönder och öppnades för att blotta föremålet. 

Gjutningens effektfulla egenskaper ger ytterli-
gare tyngd till argumentet att de hantverkare 
som var direkt inblandade i tillverkningen också 
haft rollen som rituella specialister (Goldhahn 
2007). Det kan också tänkas att andra rituella 
specialister eller ceremoniella ledare deltog i
sådana ritualer. Bronsgjutningen har tidigare 
kopplats till transformationsritualer i bred be-
märkelse – för döda såväl som de levande 
(Goldhahn 2007, 2009a). Jag vill här föreslå att 
bronsgjutningar ofta knutit an till viktiga sociala 
transformationer, men att denna antagit formen 
av publika eller semi-publika ritualer, snarare än 
av hemliga och exklusiva ritualer för invigda (jfr 
Goldhahn 2007).  

Gjutningens enchantment
Ett drag som ibland förekommer som en del i
publika ritualer är, som nämndes inledningsvis, 
uppvisandet av imponerande tekniker som end-
ast behärskas av specialister. Detta bidrar till att 
skapa exceptionella händelser och förstärker 
ceremoniernas funktion som minnesvärda upp-
levelser. Teknologier som exploaterats i poli-
tiska ritualer är ofta svåra att efterhärma eller 
simulera, vilket gör att ritualens mening och 
exklusivitet kan vidmakthållas av eliten, och 
därmed blir svårare att utmana (DeMarrais, 
Earle & Castillo 1996:18). Dessa särskilda tek-
niker demonstrerar krafter och färdigheter som 
uppfattas som ovanliga eller rent av övernatur-
liga, och som därför inger vördnad hos åskådar-
na, vilket stämmer väl in på bronsgjutningen (se 
Prestigehantverk & skilled crafting i kapitel 
1.3.3.). Publika, politiska ritualer som inbegripit 
avancerade teknologier har antagit olika former i
småskaliga samhällen (DeMarrais, Earle & 
Castillo 1996; Dobres 2000).  

I bronsteknologin var det kunskaps- och erfa-
renhetskrävande förarbetet i vax och keramik 
särskilt svårefterhärmligt. Arbetet med kera-
miska formar och vax var förmodligen det mest 
komplexa och kunskapskrävande delsteget i 
tillverkningen (Nilsson 2011:87). Smältning och 
gjutning av brons är enklare, men däremot bero-
ende av avancerade förberedelser och speciell 
utrustning (blåsbälgar, tyuére/blästermunstycke, 
deglar, gjutformar, gjutkärnor), vars tillverkning 
mycket väl kan ha begränsats eller hemlighållits.
Smältning och gjutning bör även ha krävt erfa-
renhet av färg, lukt och ljus och upplärda färdig-
heter för att bedöma och hantera gjutmassan 
(Kuijpers 2013). De kvalificerade förberedelser-
na med gjutformar (Nilsson 2011:87), samt de 
speciella färdigheter som krävdes, innebar att 
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produktionen var svår att efterhärma enbart uti-
från att bevittna gjutningen. Att exponera smält-
ning och gjutning i publika ritualer bör därför ha 
kunnat ske utan att riskera att sprida den tek-
nologiska kunskapen utanför kretsen av specia-
lister. Jag menar därför att det var gjutmomentet,
snarare än andra delsteg i föremålstillverkning-
en, som utnyttjades i publika ritualer. 

En parallell till gjutningen som publikt event är 
Jan Apels tolkning av hur tillverkningen av 
flintdolkar organiserades i södra Skandinavien 
under senneolitikum (Apel 2001). I en studie av 
det specialiserade dolkhantverket – en av peri-
odens främsta prestigesymboler – visar Apel 
(2001) hur och var de olika leden i tillverkning-
en skedde. Förarbetet, med urval och tillslagning 
av ämnen, utfördes vid råvarukällorna, på av-
stånd från den samtida bebyggelsen. Framställ-
ningen, genom sofistikerad flathuggningsteknik, 
utfördes däremot inne på boplatserna. Apel tol-
kar detta som att råvarukällorna och kunskapen 
om lämpliga ämnen hemlighölls, vilket upprätt-
höll materialets och hantverkets exklusivitet. 
Flathuggningstekniken, som användes för att 
färdigställa föremålet, var däremot beroende av 
färdigheter som krävde omfattande upplärning, 
och kunde därför utföras öppet utan att äventyra 
teknologins exklusivitet. Bronsgjutning och 
flathuggning var, med Alfred Gells ord (1992, 
1998:68-72), exempel på (konst)hantverkets 
captivation. Slutsteget i dolktillverkningen ex-
ponerade, i likhet med bronsgjutning, en impo-
nerade skicklighet. Apel tolkar dolktillverkning-
en på boplatserna som en performance, som 
samtidigt utgjorde en demonstration av social 
prestige, samhällsstruktur och världsordning. 

Organisationen av järnhantverk i flera samhällen 
i subsahariska Afrika under historisk tid är en 
annan intressant parallell till detta resonemang. 
Här var framställning av järn i reduktionsugnar 
starkt omgärdat av tabun och ofta utförd i av-
skildhet, medan själva smidet av järnföremålen 
skedde inne i byarna (Herbert 1993:160; Chi-
rikure 2015:120). I likhet med järnsmidet och 
dolktillverkningen i dessa exempel verkar gjut-
ningen under mellersta-yngre bronsålder utnytt-
jats som social strategi och publik demonstration 
av makt och prestige. 

5.2.4. Att stöpa roller, legera minnen & 
manifestera makt: en belysande analogi 
Vi ska nu titta närmare på ett etnografiskt exem-
pel som kan belysa frågan om hur specialist-
hantverk rent praktiskt kan gestalta sig vid pub-
lika ritualer och tillverkning av betydelsefulla 
prestigeföremål. Exemplet är upptecknat i 
Kongo i Centralafrika i historisk tid, och illustre-
rar metallhantverkets roll i initiationsriter för 
lokala ledare (ex Herbert 1984: kapitel 10; 
1993:132; Blakely 2006:163, 166f). De kongo-
lesiska samhällena (inom den så kallade 
BaKongo-kulturen) var under den aktuella tiden 
på 1800-talet och början av 1900-talet, centrali-
serade hövdingadömen, och är därmed inte jäm-
förbara med den sociala och politiska situation 
som rådde i södra Skandinavien under bronsål-
der. Inom BaKongo fanns dessutom en stor vari-
ation i politisk organisation, etnicitet, stilar och 
auktoritära symboler, såväl regionalt som över 
tid (Lagamma 2015). Exemplet rör tillverkning 
av föremål för den yttersta politiska eliten, och 
är därmed en extrem form av publik ritual. Sna-
rare än en direkt analogi är exemplets syfte att 
uppmärksamma på vilket sätt produktion kan 
anta ceremoniella former. Poängen i jämförelsen 
ligger alltså i att visa hur specialisthantverk rent 
konkret kan införlivas i initiationsriter av publik 
och semi-publik karaktär. 

Nedan beskrivs några av huvuddragen i ritualen. 
Exemplet återges utifrån den summering som 
redovisats av Sandra Blakely, på basis av etno-
grafiska källor (2006:181-191). Fenomenet 
”smed-kungar” uppmärksammades i flera tidiga 
etnografiska uppteckningar av kolonisatörer,
men har i modern antropolgi utvidgats till ett 
bredare forskningstema kring relationen mellan 
metallurgi och legitimering av politisk makt 
(Blakely 2006:166f). Järnet och järnsmidet hade 
mångfascetterade rituella, symboliska och poli-
tiska betydelser, och smederna fungerade ofta 
som rituella specialister i vidare bemärkelse, och 
var till exempel de som välsignande mark inför 
byggandet av nya hus (Preston Blier 1998:206) 
Blakely har beskrivit hur järnhantverkets kopp-
ling till den politiska eliten i dessa samhällen var 
en konsekvens av flera faktorer: 

Smiths control both economic and symbolic 
capital that are of immediate political rele-
vance. The centrality of iron to agriculture, 
hunting, warfare, and trade translates into 
wealth and so into political power; smiths pro-
vide materials as well for prestige display, roy-
al exchange, and proto-monetary systems. The 
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smiths' ritual control over terrestrial feucency, 
human birth, and ancestral powers is a super-
natural correlate to the power to rule. (Blakely 
2006:166f)

Initieringen av en ny hövding var en långdragen 
och komplex process i flera steg. I en första fas 
hölls den nye hövdingen avskärmad i en hydda 
eller inhägnad, ofta under en period som kunde 
vara upp till flera veckor. Medan hövdingen satt 
isolerad tillverkade smeden de armringar som 
den nye ledaren skulle bära. Under vilka former 
detta skedde, och huruvida smidet bevittnades, 
framgår inte av de beskrivningar jag tagit del av. 
Hövdingens utträde ur hyddan skedde inför bo-
platsens invånare och tillresta gäster som sam-
lats för att bevittna ritualen. Hövdingen drogs 
stegvis ut ur huset, i en ceremoni som symbo-
liskt efterliknade en förlossning.  

Den publika ritual som vidtog därefter innefat-
tade bland annat att den blivande ledaren ikläd-
des de nya armringar som tillverkats under isole-
ringsfasen. Armringarna var gjorda av delar från 
järnhackor och representerade ledarens roll som 
beskyddare över territoriet, jorden och bördig-
heten. En av armringarna var inte nytillverkad,
utan hade tillhört en tidigare hövding. Denna 
armring togs fram ur en gömma av värdefulla 
reliker och släktklenoder, en gömma som förval-
tades av smeden. Smeden tillvaratog släktkleno-
der i samband med begravningsritualer, där även 
symboliska delar av hövdingens kropp samlades 
in; hår, bitar av naglar och skinn från den döda 
kroppen (se ex Herbert 1984:274). I initiations-
ritualen tilldelades hövdingen därefter ytterligare 
två armringar som var mer dekorerade än de 
övriga, och representerade ett tvillingväsen 
centralt i mytologin. Det var också dessa arm-
band som betraktades som de främsta maktsym-
bolerna, och hövdingar inom BaKongo kallades 
ibland ”ngabga nlunga”, ungefär härskaren över 
järnarmbanden (Blakely 2006:185).  

Därefter följde flera ytterligare steg i ritualen;
den nya hövdingen fick recitera berättelser ur 
myter ståendes på järnsmedens städ, han bars i
en procession och genomförde ett rituellt bad i 
en flod. Under ceremonierna delades gåvor ut 
till de besökande. Åskådarna till ceremonierna 
deltog också i en symbolisk eftersökning av 
hövdingen, efter att denne försvunnit ut i skogen 
för att ”återfinnas”. Därefter följde ett triumfato-
riskt återvändande till byn, och en dans till 
tummor där den nye ledaren demonstrativt 
skulle rassla med de sina nya armband. Ceremo-

nierna avslutades med att smeden utförde be-
skyddande besvärjningar för den nya hövdingen 
och den motsvarande kvinnliga ledaren. En get 
slaktades och blodet offrades till förfäderna och 
beströks på ledarnas kroppar.  

Utifrån Blakelys (2006) sammanställning fram-
går inte om järnsmidet ingick i de publika cere-
monierna, men tidpunkten och sammanhanget 
för tillverkningen var tveklöst en integrerad del i 
initiationsritualen. Återigen är exemplet inte 
menat som en direkt analogi till gjutandet av 
prestigeföremål under yngre bronsålder, utan 
som en illustration av hur tillverkning kan sam-
manfalla med politiska ritualer och gestalta vik-
tiga sociala transformationer. Exemplet belyser 
också vilka komplexa och långdragna ritualer 
som kan ha omgärdat metallhantverket. 

Tidsskalan i tillverkningen av ett nytt föremål 
var sannolikt ofta en fråga om veckor eller må-
nader. Dels skulle gjutformar och eventuella 
vax- eller trämodeller tillverkas – ett komplice-
rat hantverk som i sig innefattade flera faser av 
preparering med formning, torkning och brän-
ning (se kapitel 2.2.1.; Nilsson 2011:87). Sanno-
likt skedde sådana moment i en mer avskild 
miljö. Kanske inomhus vid en eldstad, med 
tanke på att det krävde både tid, bra arbetsljus 
och (för vax) rätt arbetstemperatur (Rønne & 
Hjejle Bredsdorff 2008). Dessa moment var 
förmodligen, precis som gjutningar, omgärdade 
av särskilda ritualer och tabun, men i kontrast 
till gjutningen tror jag inte att de var av publik 
karaktär. Bearbetning av lera och vax för hand 
involverar, till skillnad från eldning och glö-
dande brons, substanser och moment som inte är
lika spektakulära att visa upp på avstånd. 

Iordninggjord utrustning förvarades förmodligen 
i skydd inomhus mellan gjutningarna. När allt 
var riggat – kol, bränsle, härd och eventuell 
gjutgrop förberetts, gjutformarna torkat och 
bränts, eller ingöt och kärna tillverkats för sten-
gjutformen – kunde gjutningen när som helst 
inledas, varpå man hade ett färdigtstöpt brons-
stycke inom en timma.  Egenskaperna hos den 
teknologiska processen och de inblandade 
materialen talar för att själva stöpningen var det 
led i tillverkningen som exploaterades som en 
kommunikativ social och politisk händelse.  

En annan intressant aspekt av exemplet från 
BoKongo är att det belyser hur äldre metallfö-
remål integrerades i produktionen av nya. Ge-
nom införlivandet av äldre reliker kan en enorm 
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symbolkraft bemästras – med konsekvenser för 
legitimering av makt, kollektivt minne och åbe-
ropan av förfäder och gemensam historia (Helms 
1993:17). Detta var sannolikt en relevant aspekt 
även i bronsålderns metallhantverk, då brons-
gjutning är den teknologi som – bättre än någon 
annan – erbjuder denna möjlighet. Omgjutning 
av brons gjorde det möjligt att rent praktiskt 
integrera hela eller delar av äldre föremål i nya 
sammanhang, som öppnar för en konkret för-
handling med det förflutna (Brück & Fontijn 
2013:208f). Processen gjorde det möjligt att 
blanda bronser av olika ursprung och ålder till 
något nytt (se ex Caple 2010).  

De sociala implikationerna av en sådan tradition 
skulle onekligen innebära att gjuttillfället kunde 
vara en kraftfull seans som också legerade nuet 
med det förflutna. Kanske kan bronsålderns 
skrotdepåer förstås som sådana relikgömmor 
(Goldhahn 2007:219; se figur 119)? Joanna 
Brück och Harry Fokkens har nyligen uppmärk-
sammat den sociala betydelsen av fragmentering 
och reliker i metalldepåer: 

It can therefore be suggested that the broken 
artefacts in scrap hoards were socially mean-
ingful precisely because of their fragmentary 
state: they symbolically referenced states of 
transformation and rebirth, the significance of 
genealogical links, and the relational character 
of identity. (Brück & Fokkens 2013:212)

Vi bör nog räkna med att sammansmältning av 
bronser kunde manipuleras för att ge viktig legi-
timitet och egenskaper åt nya föremål. Frånsett 
ett fynd av en bronssmälta där inslag av koppar-
klorid kan indikera omsmältning av starkt kor-
roderat brons (Janzon & Noréus 1996:108), 
finns ännu inga konkreta belägg för hur och i 
vilken mån brons av olika ursprung och ålder 
blandades vid produktionen av nya. 

Figur 119. ”Skrotdepå” från Härnevi, Uppland. 
Föremål och fragment låg inuti hängkärlet, som 

påträffades nedgrävt vid ett stort stenblock. Fynd-
platsen har senare visat sig ingå i ett grav- och 

boplatsområde, där det bedrivits bronsgjutning (Lilla 
Härnevi, nr 13). Typologiskt daterbara föremål är
från period IV, V och VI. Kanske en relik-gömma, 

där äldre föremål kunde plockas ut för att användas, 
till exempel som ingrediens vid tillverkningen av 
nya? Illustration: kollage av digitalt omarbetade 

fotografier, Magdalena Forsgren. 

5.3. Sociala projekt & motiv bakom 
olika gjuttillfällen 
Bronsgjutning som rituellt och sociopolitiskt 
laddat skådespel under yngre bronsålder kan, 
som vi ska se, ges ytterligare belysning om vi 
väger in drivkrafterna bakom produktionen. Jag 
vill därför diskutera gjutplatserna för olika fö-
remålstyper i relation till vilka behov som moti-
verade de nya bronserna. Jag tar här hjälp av 
begreppet sociala projekt. Ett föremåls roll i 
sociala projekt avser föremålets syften och 
funktioner, till exempel att signalera och upp-
rätthålla social position, identitet och genus ge-
nom ritual och social förhandling eller att mar-
kera maktordning eller grupptillhörighet (De-
Marrais 2013 sensu Gell 1998:74; se kapitel 
1.3.3.). Genom detta perspektiv kan motiven 
bakom olika gjutningar diskuteras, och de pub-
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lika ritualerna kring gjutandet förstås i ett socialt 
sammanhang. 

Jag har utifrån avhandlingens analys lyft fram 
långhusmiljöer respektive grav- och kulthusmil-
jöer inom större bosättningar samt små ensam-
gårdar som de tre huvudsakliga arenorna för 
tillverkning av bronsföremål. Bronsgjutning på 
boplatser och kultplatser speglar dock inte en 
förväntat funktionalistisk uppdelning mellan
vardagsföremål och prestigeföremål (ex Levy 
1991; Thrane 1993; Kristensen 2015). Denna 
studie visar att valet av gjutplats istället struktu-
rerades utifrån andra betydelser av föremålen. 

5.3.1. Holkredskap & gårdsgjutning som 
publik ritual 
Analysen i de två föregående kapitlen visade att 
bronsföremål gjutits såväl på olika platser inom 
större bebyggelsekomplex, som på mindre en-
samgårdar. För det första kan studien därmed 
delvis bekräfta den traditionella uppfattningen 
om att bronshantverket organiserats i två nivåer.
Analysen visar att omfattande och delvis mer 
avancerad gjutning utförts på de stora grav- och 
boplatskomplexen. Sådana platser dominerar det 
hittills kända boplatsmaterialet från bronsålder. 
Men studien har också synliggjort exempel på 
att enstaka redskap gjutits på mindre gårdar. Det 
sistnämnda har påvisats från de nyligen under-
sökta boplatserna vid Rambodal i Östergötland 
och vid Degeberga i Skåne. 

Hur vanligt förekommande det var med småska-
lig bronsgjutning på mindre gårdar är svårbe-
dömt. Det är också oklart hur vanligt fenomenet 
med små ensamgårdsbosättningar överhuvudta-
get var. Sannolikt var de vanligare än materialet 
hittills antyder, då små boplatslägen är mer svår-
identifierade vid exploateringsarkeologisk ut-
redning och utgrävning. Dels eftersom de är 
ytmässigt mindre och dels eftersom de innehål-
ler färre lämningar synliga ovan mark, såsom 
skärvstenshögar eller anslutande gravar, jämfört 
med de klassiska grav- och boplatskomplexen. 
Ett fåtal gjutningar, särskilt i stengjutform, efter-
lämnar dessutom få arkeologiska spår. Det 
skulle dock behövas fördjupande och regionala 
studier av bronsålderns bebyggelse för att be-
kräfta dessa slutsatser, vilket ligger utanför ra-
marna för denna avhandling. Jag har i tidigare 
kapitel föreslagit att de mindre boplatserna kan 
ha varit satellitgårdar till större bosättningar, och 

att gjutningen utfördes av hantverkare från större 
bosättningar. 

Som föremålen vittnar om har bronshantverket i 
södra Skandinavien bevisligen inte enbart, eller 
ens huvudsakligen, ägnats åt gjutning av föremål 
för en rituell och politisk elit. Bronserna ingick 
också i sammanhang som inte var del i betydel-
sefulla publika ritualer med direkt koppling till 
elitkollektivet. En stor andel av bronsföremåls-
produktionen, åtminstone rent numerärt, har 
ägnats åt att tillverka redskap såsom yxor, mejs-
lar, sylar och skäror. Här ska jag särskilt lyfta 
fram tillverkningen av holkredskap, som nu
belagts även på mindre gårdar, utanför de större 
bosättningarna. Holkyxor, mejslar, sylar och 
skäror är föremålstyper som under yngre brons-
ålder antas ha cirkulerat i fler samhällssfärer och 
använts även utanför elitkollektivet. Redskap 
kan ha ägts av enskilda individer, men det är 
också tänkbart att de var ägodelar som delades 
av ett helt hushåll eller en större familjegrupp.
Jag ska nedan diskutera hur redskapens roll i 
olika sociala projekt speglas i organisationen av 
gjutningen i olika grav- och boplatskontexter.  

Holkredskap i arbete och i strid 
Gjutningen av varje enskild holkyxa skedde 
sannolikt inte under samma förutsättningar som 
tillverkningen av prestigeföremål som svärd 
eller glasögonspännen. Detta bekräftas också av 
spåren från gjutplatserna. Att gjuta svärd eller 
glasögonspännen bör dessutom, med tanke på 
deras exklusivitet och funktioner, ha skett rela-
tivt sällan under en människas livstid. Holkyxor 
och andra redskap var däremot betydligt vanli-
gare och bör ha tillverkats oftare, med tanke på 
antalet och spridningen av tillvaratagna yxor 
från yngre bronsålder (Baudou 1953, 1960; Lar-
sson 1986; Weiler 1994; se figur 120). Utifrån 
yxornas roll i olika sociala projekt finns skäl att 
anta att de inte lika entydigt var knutna till en-
skilda individer på samma sätt som många av 
prestigeföremålen. I vilka sociala projekt ingick 
då metallredskapen? 

Ser vi till de vanligaste holkredskapen; yxa och 
mejsel användes de framför allt vid träarbete, 
men sannolikt också för arbete i andra material.
Särskilt yxan var något av ett multiredskap. 
Holkyxorna förekommer i ett stort antal region-
ala stilar och utformningar framför allt under 
period V-VI (Baudou 1953, 1956). De har fun-
nits och använts i bronsålderns hushåll och ut-
nyttjats i det dagliga arbetet. Det är också tänk-
bart att vissa yxor relaterat till speciella syften,
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som uppförandet av ett nytt hus eller för båttill-
verkning.  

Figur 120. Skaftad holkyxa från yngre bronsålder. 
Omarbetad efter Kristiansen (1988:93). 

Holkyxorna användes även som vapen. Kvarle-
vorna efter en man påträffade vid Granhammar i
Uppland hade spår av dödliga hugg från holkyxa 
mot huvudet (Lindström 2009). Huggspåren 
visade att han hade dödats vid en havsvik under 
period IV-V, sannolikt i ett överraskningsanfall.
Vi kan också notera att Granhammarsmannen 
bar flera redskap i ben, sten och trä, men även en 
liten holkmejsel och en syl av brons när han dog 
(Oldeberg 1959; Lindström 2009). Yxorna kan 
alltså betecknas som kombinerade multi-verktyg 
och vapen. 

Ibland har holkyxor burits av enskilda personer 
och användes förmodligen i reella strider eller 
uppvisande dueller. Bland skandinaviska häll-
ristningsmotiv syns yxor bland annat avbildade 
som attribut till krigande människofigurer. 
Yxan, spjutet och pilbågen är de vapen som 
oftast avbildas i aktiva stridsscener (Nordbladh 
1989:326f). Vissa yxor kan därmed ha knutit an 
till en krigaridentitet. Akozinsko-mälaryxan har 
utifrån sin storlek, förhållandevis begränsade 
slitage och dess roll som prestigesymbol bland 
krigare i Akozinsko-området framhållits som en 
statussymbol snarare än en arbetsyxa i Skandi-
navien (Hjärthner-Holdar 1998; se figur 121).
Yxor kunde i vissa sammanhang bäras som en 
synlig del i dräkten, och vara ett attribut bland 
krigare i elitkollektivet (Jensen 2002:405). De är 
dock inte att betrakta som entydiga personliga 
symboler, till skillnad från dräktattribut och 
exklusiva vapen. 

Yxor användes alltså i flera olika sfärer och 
syften och ingick därmed i olika sociala projekt. 
Holkyxorna förekommer dessutom i både större 
och mindre varianter, vilket troligen signalerar 
olika funktioner. Jonathan Lindström har obser-
verat att holkyxor från Mälardalen faller inom 
två olika storlekskategorier; en större, med en 
längd på 10-13 cm och en mindre variant som 
endast är 4-7 cm (Lindström 2009:138ff). Små 

yxor är betydligt vanligare i det arkeologiska 
materialet (Lindström 2009:138ff). Kanske är 
storleken kopplad till vilka personer som använt 
yxor, där större och mer ornerade yxor oftare 
kan ha använts som pesonliga vapen. 

Redskap av brons, såsom yxor, mejslar, skäror 
och sylar bör förvisso ha varit vanliga under 
yngre bronsålder, men vi ska samtidigt komma 
ihåg att de flesta samtida redskapen tillverkades 
av organiska material. Få verktyg i ett hushåll 
var av brons, sett i relation till den stora mäng-
den ben-, horn-, trä- och stenredskap som påträf-
fats på välbevarade bronsåldersbosättningar (ex 
Ullén red. 2003). Bronsredskapen får därmed, 
trots sin omfattande användning i vardagligt 
hushållsarbete, betraktas som en speciell och 
kanske mer exklusiv eller betydelsebärande ka-
tegori av redskap.  

Ytterligare en aspekt som tycks ha varit viktig 
för holkyxornas roll i sociala projekt, är deras 
regionalt särpräglade stildrag och dekorer (se 
figur 121), vilket visar att yxorna ibland var 
viktiga i visuell kommunikation. Den stilmäss-
iga utvecklingen av holkyxorna under yngre 
bronsålder tycks allt starkare betona olika reg-
ionala identiteter och eller klangemenskaper 
(Baudou 1953; Larsson 1986). Yxor kunde där-
med markera såväl hushållets/individens posit-
ion inom gruppen, som hushållets/individens 
position i förhållande till andra grupper. 

Figur 121. Holkyxor från period IV påträffade i Upp-
land. Till vänster en Akozinsko-mälaryxa. Ej i skala. 

Efter Montelius (1917:70). 

Holkredskapen har bevisligen gjutits på flera 
olika arenor inom större grav- och boplatskom-
plex, men som vi såg i kapitel IV har de också 
tillverkats på mindre boplatser. Bland bronsål-
derns redskapstyper är det holkyxan som oftast 
påträffats i gjutformsmaterialet från undersökta 
gjutplatser i södra Skandinavien. Detta kan bero 
på att de tycks ha varit den vanligaste verktygs-
typen, men också på att gjutformar för sylar och 
skäror (plana och smala intryck) sannolikt är 
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mer svåridentifierade i ett fragmenterat gjut-
formsmaterial. 

Holkyxor har, som den rumsliga analysen visat, 
dels gjutits i långhusmiljöer inom flera boplatser 
– den arena som traditionellt förknippats med 
hushållsproduktion av bruksföremål. Spår efter 
tillverkning av holkyxor finns till exempel från 
centrala delar av Apalle-boplatsens kulturlager, i
form av tre holkyxkärnor från period IV. Holk-
yxor har också tillverkats i en långhusmiljö från 
yngre bronsålder vid Yngsjö, Skåne. Även på 
bronsåldersbosättningen vid Forsandmoen i 
norska Rogaland indikeras tillverkning av holk-
yxa genom fyndet av en komplett täljstensgjut-
form i ett husoffer från yngre bronsålder. 

Gjutning av holkredskap har dessutom belagts 
på två mindre bosättningar. Boplatserna, med 
ensamliggande långhus, får i bronsålderssam-
manhang betraktas som förhållandevis små. De 
har bebotts under relativt korta tidsspann 
(mindre än 500 år), är rumsligt avgränsade till 
några 1000 m2, och tycks sakna anslutande grav- 
och kultplatser. Detta skiljer dem från periodens 
klassiska, vidsträckta bosättningskomplex. Un-
der period V eller VI har en holkyxa tillverkats 
vid en ensamgård vid Rambodal i Östergötland, 
vilket indikeras av fyndet av ett kasserat gjut-
formsfragment av täljsten. Jag har också före-
slagit att Degeberga-boplatsen i Skåne utgjort en 
liknande ensamgård. Gjutformen för en holk-
mejsel från period IV påträffades där som husof-
fer, sannolikt tillhörande ett långhus från yngre 
bronsålder.  

Tillverkning av holkyxa och holkmejsel kan 
därmed knytas till ensamgårdar såväl som större 
bosättningar under yngre bronsålder. Detta re-
sultat bekräftar uppfattningen att holkyxorna 
användes av en större andel av befolkningen och 
gjutits vid både större och mindre hushåll, vilket 
tidigare antagits utifrån föremålens antal, sprid-
ning och brukningsmönster (ex Larsson 1986; 
Nilsson 2011).

Yxan & hushållet 
Gjutformar för holkredskap har ibland offrats i
långhus från yngre bronsålder (se kapitel 4.5.1.).
Detta är ytterligare ett tecken på att holkred-
skapen – och tillverkningen av dem – hade en 
betydelsefull koppling till huset och hushållet. 
Ett sannolikt scenario är att gjutformarna offra-
des då en yxa hade tillverkats, förmodligen då 
ett hushåll skulle etableras i det nya huset. Red-
skapsformarnas roll som husoffer, kan ha moti-

verats av att säkra husets och hushållets framtid, 
men kan alternativt även varit del i husets över-
givande (Borna-Ahlkvist 2002:112; Carlie 
2004). Frågan är om en småskalig bronsgjutning 
på mindre gårdar bedrevs självständigt av de 
som bodde där, eller om gjutningen utfördes av 
bronshantverkare utifrån (ex Nilsson 2011; Nils-
son & Sörman 2015)?

Större allianser och mer omfattande distribut-
ion av gods och produkter av den typ som kän-
netecknar bronsålder borde förutsätta samver-
kan både på lokal och regional nivå. Om så va-
rit fallet borde redistributionen av metallen ha 
varit ett ansvar för dessa högsta skikt i sam-
hället. Utförandet av metallgjutning på själva 
boplatserna har då varit ett medel för att ytter-
ligare stärka de sociala och ekonomiska band 
som funnits mellan de enskilda gårdarna och 
den sammanslutning som svarat för den lokala 
och regionala samordningen. De som gjutit fö-
remålen behöver själva inte ha bott på platsen, 
utan de kan ha varit servi, kontrollerade av 
samhällets allra översta skikt. (Björhem & 
Magnusson Staaf 2006:166). 

Min uppfattning, i likhet med hypotesen som 
framförts av Björhem och Magnusson Staaf (se 
ovan), är att gjutningar på mindre ensamgårdar 
eller satellitgårdar utfördes av hantverkskunniga 
personer från större bosättningskomplex. Det 
finns tre viktiga argument som talar för detta. 
För det första krävde bronsgjutning – oavsett hur 
enkelt föremål som skulle tillverkas – tillgång 
till flera typer av specialiserad utrustning. Föru-
tom råvaran behövdes gjutformar, degel och 
blåsbälg. Att tillverka eller skaffa sådana före-
mål kräver, som jag diskuterat i kapitel II, en 
stor investering tid, material och kunskaper. 
Även om gjutningen kan ha skett i stengjutfor-
mar som införskaffats färdiga utifrån, behöver 
de kompletteras med keramisk kärna med gjut-
kanaler och ingöt vilket är mer gjuttekniskt 
komplicerat (se kapitel 2.2.1. samt 2.2.2.) 

För det andra bör själva gjutningen också ha 
krävt erfarenhet och förvärvad praktisk kunskap, 
något som jag tror var svårt att upprätthålla uti-
från ett fåtal gjutningar per decennium för 
gårdsbehov av sylar, skäror och holkredskap. 
För det tredje menar jag att den ritualiserade och 
kommunikativa organisationen av gjutningen av 
prestigeföremål, talar emot att det parallellt be-
drivits enstaka gjutningar av amatörer. Brons-
gjutningens betydelse som publik manifestation 
för samhällets elitkollektiv skulle förmodligen 
inte ha varit förenligt med att samtidigt fritt 
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iscensättas av vem som helst efter bästa för-
måga. 

Tolkningen av redskapsgjutning som en viktig 
ritual vid etablering av nya hushåll, öppnar för 
en fördjupad förståelse och nyansering av ”hus-
hållsproduktionen” av enklare bronsföremål. Jag 
vill föreslå att även en småskalig redskapspro-
duktion på mindre gårdar var del i en ritualiserad 
och visuellt framträdande hantverksutövning, i 
regi av samma hantverkare som vi ser på de 
större grav- och boplatskomplexen. Gjutspåren 
på mindre boplatser påträffas inom långhusmil-
jöer, mitt på boplatserna. Det var i hushållet och 
mitt i gårdsmiljön – i huset eller på gårdsplanen 
– som gjutningens arena förmodligen står att 
finna. 

En gjutning av en yxa eller mejsel bör ha utgjort 
en särskild händelse som brutit mot vardagens 
rutiner, och demonstrerade gjutningens kraft och 
skapade starka sinnesintryck. Ett besök av spe-
cialisthantverkare från en större gård kan också 
ha inneburit ett särskilt tillfälle som iscensatts 
som publik ritual. Tillverkningen skapade också 
en viktig symbol för hushållet, och både föremå-
let och sammanhanget kring gjutningen demon-
strerade samtidigt tillhörigheten till en större 
gemenskap. En publik gjutning utförd av en 
specialisthantverkare på besök från en större 
bosättning kan i sig ha fungerat som viktig ma-
nifestation av beroende och maktrelationer. 

Yxan & krigarrollen 
Holkyxor har inte enbart tillverkats i bronsål-
derns långhusmiljöer på gårdarna. Gjutplatser 
för holkyxor har också påträffats inom arenorna 
kring bronsålderns grav- och kulthusmiljöer. 
Gjutning av holkyxor finns till exempel belagd 
vid kulthuset på gravfältet RAÄ 13 på Hallunda-
bosättningen. Detta visar att holkyxor tillverka-
des också på kultplatser, troligen som del i pub-
lika eller semi-publika ritualer. Med tanke på de 
övriga gjutfynden från samma kulthusmiljö i
Hallunda (svärds-/dolkklinga och spjutspets) kan 
de holkyxorna som gjutits här varit ämnade för 
vapenbärande personer. Är detta kanske exem-
pel på holkxyor knutna till en krigarroll?  

Den rumsligt varierade tillverkningen över-
enstämmer alltså med holkyxornas varierande 
betydelser i olika sociala projekt. Detta visar att 
vi inte enbart kan betrakta yxor som ett enkelt 
bruksföremål inom kategorin “redskap”, som 
ofta varit fallet i tidigare studier, till exempel: 

[…] the fact that the socketed axes represent
the greatest quantity of bronze in use and cir-
culation during Late Bronze Age, it can be ar-
gued that they were a rather common and ordi-
nary artefact, used and exchanged by “common 
people” and not any symbol of power and high 
rank. (Larsson 1986:63).

Yxor göts för gården och för hushållet, men 
också i ceremoniella sammanhang på gravfält,
kanske för vapenbärande personer med högre 
social status i samhället. Holkyxorna var en 
föremålskategori som användes inom flera soci-
ala projekt. Diskussionen ovan illustrerar också 
problemet med de traditionella kategoriseringar-
na av bronser, då yxor samtidigt kunde vara 
både ett ”redskap”, ”prestigeföremål” och ”va-
pen”.  

5.3.2. Prestigeföremål som personliga 
attribut
Merparten av prestigeföremålen av brons var 
avsedda att bäras av enskilda individer. Bortsett 
från rituell rekvisita såsom lurar och figuriner, 
häst- och båtutsmyckningar domineras materi-
alet av personliga attribut, såsom halsringar, 
stora spännen, dräktnålar och svärd. Föremålen 
av den här typen användes uppenbarligen av en 
begränsad grupp i samhället, och var länkade till 
särskilda roller och identiteter inom elitkollekti-
vet. Vem som fick bära vilka föremål samt vilka 
attribut som kunde kombineras i samma dräkt 
tycks ha varit strikt reglerat av ålder, genus och 
status (Sørensen 1997; Thedéen 2003; Berger-
brant 2007). Nedanstående diskussion utgår från 
premissen att sådana föremål förvärvades vid en 
viss ålder och markerade en särskild social iden-
titet och position. Följaktligen uppstod behovet 
av ett nytt föremål – och därmed gjutningen av 
föremålet – förmodligen då en eller flera perso-
ner skulle initieras i en ny social position. 

Avhandlingens analys har visat att prestigeföre-
mål för personer inom den politiska och reli-
giösa eliten tillverkades i flera olika samman-
hang. Gjutformsmaterialet vittnar om att pre-
stigeföremål tillverkats vid långhus och i grav- 
och kulthuskomplex på periodens större bosätt-
ningar (se tabell 11 och 12). Utifrån argumenten 
att (1) gjutspåren indikerar att tillverkningen ofta 
utfördes som publika ritualer, och (2) att behovet 
att tillverka personliga attribut uppstått då äga-
ren skulle initieras i en ny roll, vill jag föreslå att 
många av bronsålderns gjuttillfällen sammanföll 
med olika passageriter. Variationen inom och 
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mellan olika platser talar för att föremål avsedda 
för olika individer delvis göts på olika arenor 
och iscensattes på olika sätt. 

Rakknivsuppsättningar – tatuering och 
initieringar vid kulthus 
Rakknivsuppsättningarna tycks ha tillhört en 
kategori av exklusiva personliga ägodelar under 
mellersta-yngre bronsåldern. De innehöll varie-
rande kombinationer av nål/syl, pincett och rak-
kniv eller kniv (ibland även med dubbelknapp 
och i mer sällsynta fall också en läderväska med 
låsnål av brons). Denna utrustning – åtminstone 
rakknivarna – har primärt kopplats till manliga 
individer inom elitkollektivet (Lomborg 1966; 
Jennbert 1993; Treherne 1995:110; Harding 
2000:406f; Gunnarsson 2007; se figur 123).
Rakknivsuppsättningar återfinns ofta i gravar 
med svärd eller dolk (Kaul 1998:18; Goldhahn 
2009b:60), men inte alltid (Thedéen 2004:138). 
Nål/syl, pincett och kniv – liknande uppsätt-
ningar av redskap, dock utan rakkniv – har, i 
sällsynta fall, även burits av kvinnor (Thedéen 
2003, 2004; Skogstrand 2016:65).

Figur 122. Fragment av bronskniv från bronsålders-
komplexet vid Södra Kristineberg, Skåne. Foto: An-
ders Högberg. Efter Högberg, Grandin & Brusling 

(2011: fig. 1B). 

Den äldre bronsålderns sydskandinaviska grav-
fynd indikerar att de bars i en pung eller läder-
väska vid bältet och betraktats som en del i dräk-
ten (Treherne 1995:121; se figur 123). Delar av 
rakknivsuppsättningar (ibland fragmenterade; se 
exempel i figur 122) har också deponerats med 
gravgömmor i den yngre bronsålderns brandgra-
var. Rakknivar som är större och utsmyckade 
med ikonografiska ornament är mycket ovanliga 
i relation till de enklare varianterna (Kaul 
1998:151; Jensen 2002:399). Eftersom rak-
knivsuppsättningar inte gravlagts med barn 
tycks föremålen ha förvärvats först i vuxen ålder 
(Thedéen 2003:110). Redskapen kan därmed 
troligen kopplas till särskilda roller och för-
mågor. De mest välbevarade gravfynden visar 
att de ofta förvarades tillsammans med amulett-
liknande föremål – såsom klor och benbitar från 
vilda djur, särskilda stenar, snäckor och träbitar 

(se figur 123). Sammantaget ger materialet bil-
den av att bronsredskapen i rakknivsuppsätt-
ningarna ingått i sociala projekt kring olika me-
dicinmän och medicinkvinnor. Dessa personer 
tycks ofta ha ingått i samhällets övre skikt, och 
hade förmodligen en slags schamanistiska roller 
(Lomborg 1966; Jennbert 1993:100; Jensen 
2002:399; Thedéen 2004:162). 

Indikationerna på tillverkningsplatser för sådana 
föremål är få, men är i de hittills framkomna 
fallen knutna till kulthusmiljöer (se kapitel 3.4.2. 
samt 3.2.3.). Ett gjutformsfragment med intryck 
för kniv/rakkniv påträffades i grav- och kult-
husmiljön vid Hallunda. Indirekta indikationer 
på gjutning av pincett och nål/syl har också 
framkommit vid kulthusen i Ryssgärdet. 

Figur 123. Föremål från en läderpåse med låsnål av 
brons (överst) funnen i en mansgrav i gravhögen i 
Hvidegaard, Danmark. Förutom en rakkniv (mitten 
till vänster) innehöll väskan också flera amulettlik-
nande föremål, bland annat klor, ben från orm och 

andra vilda djur. Efter Jensen (2002:303). 

Rakknivarnas och de andra redskapens gjutkon-
texter börjar anas. Deras ägare skymtar vi i 
gravmaterialet. Föremålens faktiska användning 
är däremot svårare att klarlägga. Rakknivarna 
har ofta hamrad egg och nedsliten dekor, och har 
bevisligen använts. Både rakkniven och pincet-
ten har kopplats till hårborttagning, främst då 
rakning bland män, och förvärvandet av rakkni-
ven lyfts ofta fram som en symbol för vuxen-
rollen (Treherne 1995; Kaul 1998; Skoglund 
2005:248 m ref). Knivar och dolkar har ägnats 
mindre forskningsintresse, men kan exempelvis 
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ha använts för rituell slakt, omskärelse, ärr-
tatueringar eller annan rituell kroppsmodifiering 
(se ex Stensköld 2004; Apel 2005). 

Tatueringsverktyg är en anna hypotes som fram-
förts för de nålar eller smala sylar som ibland 
ingått i rakknivsuppsättningarna (ex Brøndsted 
1939:57, 182; Harding 2007:141f). Tatuering är 
dessutom en praktik som föreslagits kunna 
kopplas till bronsålderns kulthusmiljöer. Anders 
Kaliff och Julia Mattes har lyft fram etnografiskt 
material som påvisar tatuering vid kulthus i
många kulturer (Kaliff & Mattes 2017:60). Vi-
dare finns även sylar/nålar, liksom andra delar ur 
rakknivsuppsättningarna, som lösfynd i kult-
husmiljöernas kulturlager och gravar (Kaliff & 
Mattes 2017:60; Karlenby 2011c:41; för konkret 
resonemang angående Hallunda se kapitel 3.3.4.;
Jaanusson 1981: tabell 1, fig.9; Thedéen 2003, 
2004:156; se figur 122). Rakknivsuppsättning-
arnas koppling till tatuering är också intressant 
när man beaktar att hårborttagning ofta praktise-
ras innan pigment kan skäras eller prickas in i 
huden: 

Items potentially used in tattooing include the 
razor, which could have been used for shaving 
the body and face in preparation for tattooing 
or body painting, and tweezers, which could be 
used for removing individual hairs. It should 
be noted that hair removal is necessary for tat-
tooing, no matter which part of the body is tat-
tooed. Hairs can divert a needle from its path 
or interfere with the flow of ink. (Carr 
2005:282)

Kanske var det vid bronsålderns kulthus som 
medicinmän och medicinkvinnor initierades och 
fick sina tatueringsredskap och annan utrustning 
i brons och ben? Tanken är förvisso spekulativ, 
men tatueringar och andra permanenta kropps-
modifieringar är ofta förknippade med just vik-
tiga passageritualer under livsloppet (Stensköld 
2004:226 m ref). Dessa spekulationer är svåra 
att belägga utan faktiska fynd av tatuerade 
mjukdelar från bronsåldern. Kanske var tatue-
ring en av alla de särskilda förmågor som de 
rakknivs- och pincettbärande personerna hade? 
Troligtvis måste vi dock se innehavarna av rak-
knivar och rakknivsuppsättningar som en 
heterogen grupp (Thedéen 2004; Bergerbrant, 
Jørgensen & Fossøy 2013), och föremålen knöt 
förmodligen an till fler sociala projekt än specia-
liserad utövning av magi. Jag vill framföra hy-
potesen att några av dessa personer kan ha initie-
rats (gjutningar av rakkniv/kniv, syl/nål), tatue-
rats (?) och slutligen begravts (stensättningar 

med rakkniv/kniv, syl/nål) i kulthusmiljöerna på 
större bosättningar (se kapitel 3.3.2). 

Dräktnålar – passageriter på boplatserna 
Vissa personer inom elitkollktivet bar dräktnålar 
av brons – ett attribut som tycks ha blivit allt 
vanligare och formmässigt mer och mer varierat 
under loppet av bronsåldern. Skivhuvudnålen 
med stort, platt nålhuvud är en av de mest iögon-
fallande varianterna och förekom i flera olika 
storlekar under yngre bronsåldern (se figur 124).
Nålarna var ett dräktattribut som tycks ha knutit 
an till såväl kvinnligt som manligt genus, och 
förekommer i flera olika kombinationer med 
andra attribut (Baudou 1960). Liksom rak-
knivsuppsättningarna förekommer nålar eller 
nålfragment ibland i den yngre bronsålderns 
gravar. Till skillnad från föremål ur rak-
knivsuppsättningarna har nålar och nålfragment 
också hittats i barngravar i Mälardalen under 
yngre bronsålder (Röst 2016:203f). Nålarna 
markerade därmed sannolikt en ärvd snarare än 
en förvärvad egenskap eller roll. 

Figur 124. Ett urval av nåltyper från yngre bronsål-
der i södra Skandinavien. Omarbetad efter Baudou 

(1960: Tafvel XVII). 
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Gjutning av dräktnålar av skivhuvudtyp finns i 
två fall belagd från långhusmiljöer (Bredåker 
och Skälby i Uppland) och i ett sannolikt fall 
från en grav- och kulthusmiljö (Hjälm i Hall-
and). På gravfältet vid Hjälm i Halland hade, 
förutom dräktnålen, även en dubbelknapp till-
verkats. Flest kända gjutningar av skivhuvudnå-
lar finner vi på Skälby-boplatsen. I en av boplat-
sens skärvstenshögar. påträffades gjutformar för 
inte mindre än 19 exemplar av två olika storle-
kar. Jag har tolkat Skälby-fyndens kontext som 
ett boplatsområde med långhus inom en större 
bosättning (se kapitel 3.3.3.). Gjutning av en 
skivhuvudnål från period V framkom också vid 
Bredåker-boplatsen i Uppland. Gjutformsrester-
na påträffades vid en gjuthärd mellan byggnader 
i utkanten av ett större boplatsområde. Några 
osäkra gjutformsfynd för dräktnålar finns också 
från Apalle-boplatsens långhusmiljö. 

De varierande gjutplatserna för iögonfallande 
skivhuvudnålar kan, i linje med föremålens an-
vändning, spegla att de relaterade till flera olika 
bärare (män, kvinnor, barn) och sociala projekt 
(kombinationen med olika dräkttyper och före-
målsuppsättningar) inom eliten. Behovet av en 
ny nål har sannolikt uppstått då personen som 
skulle bära nålen initierades i en ny roll eller –
med tanke på fynden i barngravar – kanske vid 
en födelse. Nålbärande individer har sannolikt 
rört sig både på gravfält med kulthus och vid 
boplatsernas långhus. Enligt det hittills fram-
komna fyndmaterialet har tillverkningen av 
dräktnålar skett med en betoning på långhusmil-
jöer på boplatser. 

Skivhuvudnålarna – som är ett större och mer 
iögonfallande dräktattribut än många andra nålar 
– kan ha markerat en särskild social institution 
där bärarna också deltog i eller ledde publika 
ritualer där det framträdande attributet var syn-
ligt. Om vi tillåter oss att spekulera kan de varit 
ett slags emblem som endast bars av en viss 
grupp invigda, eller ett signum för utvalda indi-
vider inom en generation. En möjlighet är att de 
19 nålgjutningarna på Skälby-boplatsen repre-
senterar flera tillfällen med gemensamma intiat-
ionsritualer för utvalda personer (barn?) i byg-
den. 

Ringar & halsringar – en utbredd 
tillverkning av ett mångskiftande attribut 
En exklusiv, men förhållandevis talrik föremåls-
typ, är bronsringarna som bars runt hals, fot- 
eller armleder (se figur 125). Släta halsringar 
framstår utifrån sin frekvens och fyndkontexter 

som knutna till flera identiteter, och bars av så-
väl kvinnor som män under yngre bronsålder. 
Vridna ringar, större ringar med ändplattor och 
grövre ringar med dekor är exempel på mer 
ovanliga varianter, som ofta påträffas som våt-
marksoffer. Enkla halsringar – ofta i fragmente-
rad form – har däremot ofta deponerats i brand-
gravar. Vad ringarna markerade och hur de för-
värvades är oklart. De släta ringarna tycks, uti-
från sin koppling till brända människoben, varit 
intimt förknippade med den personliga utstyr-
seln och en manifest del av dräkt och kropp. Det 
är möjligt att ringarnas olika utseende, antal, och 
placering på kroppen markerade olika social 
status, roller, identiteter eller civilstånd (Rands-
borg 2011). Exempel från andra samhällen visar 
att ringar också kan bäras för att markera erkän-
nande från en ledare, eller manifestera allianser 
och sociala förbindelser (se ex Herbert 
1984:244). 

Gjutning av bronshalsringar finns belagd på ett 
stort antal platser i södra Skandinavien. Detta 
kan delvis förklaras av att de smala, böjda gjut-
kaviteterna bevaras bättre och identifieras lättare 
än gjutformar för större och mer komplexa fö-
remål. De många och varierade fynden indikerar 
att ringbärare var en varierad grupp, och att till-
verkning av sådana utsmyckningar och attribut 
iscensattes på flera olika sätt. Ringar göts såväl 
vid kulthus och gravar (Hallunda, Västra Bö-
kestad, Broby, Nibble, Skeke, Darsgärde, 
Humlekärr/Lyse, Hunn/Midtfeltet, Brobakken) 
som på boplatsområden vid långhus (Apalle, 
Vrå, Skälby, Bornsjön, Bredåker(?), Lilla Här-
nevi(?) och Fragtrup (se tabell 12). Ringar med 
dekor har gjutits i grav- och kulthusmiljön vid 
Broby, långhusmiljön i Apalle respektive i 
Skälby.

Figur 125. Del av gjutform för armring funnen på 
gårdsplanen mellan två långhus från yngre bronsål-
der vid Fragtrup-boplatsen, Nordjylland. Formen är 

9 cm i diameter. Efter Draiby (1985: fig. 25). 
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Halsringar är därmed en föremålstyp som pro-
ducerats på flera olika arenor inom den yngre 
bronsålderns grav- och boplatskomplex. Pro-
duktionsspåren stämmer väl överens med deras 
varierade funktioner i olika sociala projekt.
Gjutningen av halsringar – på gravfält, vid kult- 
och festplatser och boplatsområden – indikerar 
förmodligen att halsringarna bars av en relativt 
stor och varierad grupp under yngre bronsålder.  

5.3.3. Prestigeföremål som 
maktsymboler 
Glasögonspännen, stora bältesornament och 
svärd/dolk hör till de prestigeföremål som tycks 
ha ingått i periodens mest exklusiva dräkter 
och/eller ceremoniella utstyrslar. Dessa metall-
krävande, iögonfallande och ofta dekorerade 
attribut signalerade bärarens status och roll. 
Dessa roller var förmodligen knutna till rituellt 
sanktionerade maktinstitutioner. Gjutplatserna 
för sådana maktsymboler är intressanta då de ger 
inblickar i tillverkningen av föremål avsedda för 
bronsålderssamhällenas yttersta elit. Avhand-
lingens tredje frågeställning om hur bronsgjut-
ningens rumsliga organisation kan ge nya infall-
svinklar på relationen mellan metallhantverket 
och den sociala strukturen ställs här på sin spets. 
Var och hur göts elitens främsta attribut? 

Stora dräktattribut: hängkärl, bältekupor & 
glasögonspännen 
Spår efter tillverkning av stora bältesattribut –
bältekupor och hängkärl – har framkommit i 
långhusmiljöerna på några av Mälardalsområ-
dets stora bosättningar, såsom Apalle- och 
Skälby. Genom den äldre bronsålderns gravfynd 
vet vi att de stora bältekuporna ibland bars till-
sammans med dolk, men däremot aldrig ihop 
med fullånga svärd (Bergerbrant 2007:8). Bälte-
kupor och hängkärl tycks enbart burits av vuxna 
kvinnor. Under yngre bronsålder har bältesattri-
buten nedlagts som depåfynd, men däremot ald-
rig i gravar (se figur 126). 

Vad föremålen använts till, utöver att bäras i 
vissa (ceremoniella) dräkter, är inte helt klarlagt 
(Jensen 2002:393f). Hängkärlen och bältekupor-
nas utformning har, liksom många av prestigefö-
remålen under bronsåldern, en uppenbar 
solsymbolik (ex Bergerbrant 2007:15). Deras 
framträdande storlek och placering på kroppen 
tyder på att de varit viktiga symboler i offentlig 
ritual och att dessa kvinnor delvis hade en publik 
roll (Sørensen 1997). Nyligen uppmärksamma-

des också en människofigur avbildad med bälte-
sattribut i ett pricessionsmotiv på en hällrist-
ningslokal i Östra Engby, vid Motala Ström i 
Östergötland (Bergerbrant & Wessman 
2018:124ff). Kvinnorna med högstatusdräkt och 
bältesattribut tycks ha spelat en betydelsefull roll 
i kulten under bronsålder i södra Skandinavien.  

Under loppet av bronsåldern blev bältesattribu-
ten allt mer skålliknande (Eriksson 2009:187f). 
En tolkning av hängkärlen/bältesskålarna, som 
nyligen lyfts fram av Thomas Eriksson i hans 
studie av bronsålderns keramik och dryckeskul-
tur, är att de använts vid servering, och fungerat 
som en manifest maktsymbol vid dryckesritualer 
i den offentliga arenan: 

Det är dock ingen omöjlighet att de har suttit 
både på kvinnodräkten som en symbolisk 
dryckes- och matskål samt verkligen använts 
för att bjuda på mat och dryck. Om detta 
stämmer skulle det kunna vara ett utmärkt och 
anslående exempel på den mest elitära utform-
ningen av bronsålderns dryckesritualer, där en 
kvinna, likt figuren på Itzehoekniven har haft 
en speciell funktion kopplad till mat och dryck. 
(Eriksson 2009:187). 

Ett unikt välbevarat fynd från mellersta bronsål-
dern i Danmark vittnar om att kvinnorna med 
bältedosor eller bälteskålar också kan ha haft en 
koppling till magi och schamanistiska roller 
(Aner & Kersten 1973:54f). I en högbegravning 
från period III vid Maglehøj utanför Frede-
rikssund på Själland påträffades en välbevarad 
centralgrav där det, förutom brända ben av en 
kvinna, framkom en bronskniv, en dräktnål, en 
dubbelknapp samt en bältesskål med trälock. I 
denna låg en rad olika amulettliknande föremål: 
några stenar, varav en bit svavelkis, en bit trä-
kol, en bit lera, några bronsfragment, en kvist av 
rönn samt djurben från orm, fågel, lodjur, vessla, 
ett obestämt däggdjur samt hästtänder (Aner & 
Kersten 1973:54f; Internetkälla 3: Fund og 
Fornminder nr 010310-1; Kaul 1998:16).  

Gjutningen av säkert konstaterade bältekupor 
och hängkärl kan knytas till centrala delar av 
boplatsmiljöer (se tabell 12). På Apalle-
bosättningen påträffades gjutformar för bälteku-
por i bosättningens centrala delar, varav det ena 
i ett långhus från yngre bronsålder (se Apalle i
kapitel 3.3.2.). Intressant nog hittades även en 
keramikminiatyr av ett hängkärl i boplatsens 
kulturlager (F46122), vilket ytterligare talar för 
skålarnas symbolkraft (Eriksson 2003b:98; se 
figur 132). Spår efter tillverkning av bältekupor 
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(11 fragment) och hängkärl (6 fragment) påträf-
fades också i en av Skälby-boplatsens skärv-
stenshögar. Högen tycks ha legat centralt inom 
det låglänta boplatsområdet på en omfattande 
bosättning. Detta antyder att bältesattributen för 
elitens kvinnor skett mitt i bebyggelsen – kanske 
någon av byggnaderna på boplatsen eller på en 
gemensam samlingsyta eller gårdsplan (se kapi-
tel 3.4.2. och 5.2.2.).  

Figur 126. Fragmenterat hängkärl med kvarsittade 
gjutkärna. Funnet i ett stort depåfynd i en ravin vid 
Hjerup, Kerte socken på Fyn. Omarbetad efter Jant-

zen (2008: tafel 14). 

En annan exklusiv föremålstyp som bars av ett 
fåtal inom elitkollektivet är glasögonspännen. 
De stora, dekorerade spännena tycks ha burits 
mitt på bröstet och hållit samman mantlar eller 
andra större plagg (Oldeberg 1933; Kristiansen 
2013; Melheim 2015b). Genom fyndkombinat-
ioner med andra föremål, i gravar och depåer, 
samt avbildningar på bronsfiguriner, har de knu-
tits till både män och kvinnor. Möjligen har 
spännena under yngre bronsålder kopplats allt 
mer till den kvinnliga sfären, då de främst på-
träffats ihop med andra kvinnligt attribuerade 
föremål i depåfynden från denna tid (Kristiansen 
1974: 15; 2013:76; Jensen 2002:395f; Melheim
2015b:87 m ref till Gibbs 1998). Spännenas rika 
ornamentik och förekomsten av speciella sym-
boler, såsom handtecken, på spännenas baksidor, 
talar för att de varit knutna till sociala projekt 
kring särskilda ceremoniella roller. En hypotes 
är att dessa personer hade speciella kunskaper 
om himlakropparnas rörelser och därmed även 

till tideräkning och navigation (Lindström 
2011:528f; Wehlin 2014; figur 127).

Gjutning av glasögonspännen har främst kunnat 
beläggas på stora bronsåldersboplatser i södra 
Skandinavien (se tabell 11 och 12). Ett exempel 
är gjutformen för ett glasögonspänne från period 
V, påträffat i en grop tillsammans med en degel, 
på gårdsplanen vid ett långhus inom det stora 
grav- och boplatskomplexet vid Tallboda i Ös-
tergötland (se kapitel 4.2.2.). Sannolikt har 
spännet tillverkats i huset eller på gårdsplanen 
framför byggnaden. Säkra eller sannolika gjut-
formar för glasögonspännen har också påträffats 
på de uppländska boplatserna vid Skuttunge 
kyrka, Skälby och Apalle (se kapitel 3.3.3. samt 
3.3.3.). Gjutningen av glasögonspännen har i 
dessa fall kunnat knytas till centrala långhusmil-
jöer. Även om det är vanskligt att generalisera 
utifrån det begränsade antalet fynd, kan tillverk-
ningen av spännena – och därmed initieringen 
av deras bärare – hittills knytas till områden vid 
långhus på större boplatser (se tabell 12). 

Några fynd antyder också tillverkning av glasö-
gonspännen i kulthusmiljöer. Det tydligaste 
exemplet är från Molnby i Uppland, där man vid 
en nyligen genomförd undersökning av en grav- 
och kulthusmiljö fann flera gjutformsfragment 
för glasögonfibula. Ett gjutformsfragment med 
spår av cirkeldekor (se figur 130). Även några 
gjutformsfragment med cirkeldekor från Bro-
bakken på Jylland har föreslagits som möjlig 
form för ett glasögonspänne, men bedömningen 
är osäker (Mikkelsen 2015a:76). Från samma 
kontext finns säkra gjutformar för svärd, 
svärd/dolk och en armring. Gjutformar för små 
glasögonspännen finns även i skärvstenshögen i 
Håg, tillsammans med vapengjutning (Nergaard 
1908; Jantzen 2008:402-405). Vid Håg är dock 
gjutningens omgivande kontext okänd. 

Med tanke på betoningen på gjutformar för 
större bältesattribut i långhusmiljöer är det in-
tressant att också glasögonspännen hittills har en 
tydligare koppling till långhus. Kanske var lång-
husmiljöerna på stora boplatser den primära 
tillverkningsplatsen för prestigeföremål för en 
kvinnlig sfär av elitkollektivet. 



V. Bronsgjutningens roll i samhället 

197

Figur 127. Figuriner, hällbilder och bronsföremål 
som eventuellt kan kopplas till mätningar av månens 
faser med hjälp av tumme och pekfinger sk. ”hane-
fjät”. Illustration: Jonathan Lindström (2009:409).

Stora vapen: svärd/dolk & spjut 
Bronsålderns vapen, yxan, svärdet, dolken, pil-
bågen och spjutet, har använts i såväl defensivt 
som offensivt våld. Men vapen och krigare 
kunde sannolikt också vara associerade till jakt 
och ritual, och utgöra viktiga symboler (Harding 
2006:505). Framför allt var de exklusiva, full-
ånga svärden knutna till maktutövning och 
kunde förmodligen fungera som symbol för ett 
politiskt, ceremoniellt och krigarrelaterat ledar-
skap (Kristiansen 2002; Horn & Kristiansen red. 
2018). 

Medan dolken bars av både män och kvinnor 
med hög status, var svärdet ett exklusivt manligt 
attribut (Oldeberg 1976:9; Bergerbrant 2007:8; 
Harding 2007:409f). Utifrån fyndkombinationer 
i äldre gravmaterial framgår att svärd bars med 
en rad olika kombinationer av föremål, och san-
nolikt kunde vara en del av flera skilda identite-
ter (Håkansson 1985; Thedéen 2003). Fullånga 
svärd förekommer i många av den äldre brons-
ålderns gravar, men under yngre bronsålder ned-
lades de istället i depåer, antingen som fragment 

i skrotdepåer eller hela i våtmarker, vattendrag 
och andra liminala platser i landskapet (Kock 
Johansen 1993; Rundkvist 2015). Spjut är säll-
synta i gravmaterialet under hela bronsåldern, 
men förekommer som depåfynd, bland annat i 
våtmarker, åar och bergsskrevor (Rundkvist 
2015; se figur 128).  

Svärd och spjutspetsar har bevisligen använts i 
faktisk våldsutövning, och båda vapentyperna 
uppvisar slitspår efter ett slags fäktningsliknande 
stridssätt, med både stick och hugg (Horn 2013). 
Troligen rörde det sig om dueller eller stridig-
heter mellan små grupper av män i uppvisande 
och prestigevinnande syfte, där striden och 
krigarkvaliteten var ett ändamål i sig, snarare än 
större, organiserade konflikter för att vinna terri-
torium eller krigsbyten (Harding 2007:32f; 
Skogstrand 2016:130). Bland bronsålderns häll-
ristningsfigurer finns svärd, spjut och yxor av-
bildade som solitärer, ofta i närmast naturlig 
storlek. Spjut och pilbågar förekommer avbil-
dade i strids- eller jaktscener där vapnen är rik-
tade mot människor eller djur, medan hällrist-
ningarnas svärd främst syns som attribut till 
människofigurers dräkt, hängande i skida från 
bältet (Nordbladh 1989). Det ska dock tas i be-
aktande att hällristningarnas bildvärld presente-
rar vad som troligen är idealiseringar av ärorika 
dueller, men utelämnar andra former av våldsut-
övning (Thorpe 2013:239 m ref). 

Spår efter tillverkning av bronsålderns stora 
vapen – spjutspetsar och svärds-/dolkklingor –
har främst påträffats i kulthusmiljöer. Vid Hall-
unda, Hunn och Brobakken finns gjutformar för 
spjutspetsar på höjdlägen med gravar och kult-
hus. Tittar vi specifikt på otvetydiga gjutformar 
för tillverkning av spjutspetsar och svärd, har 
dessa alltså påträffats på de stora grav- och kult-
huskomplexen vid Hallunda, Hunn och Brobak-
kens kulthus. Vapnen har gjutits bland gravar, 
på upphöjda terrasser eller platåer, framför eller 
i kultbyggnader som exponerade ut mot samtida 
boplatsområden. Med reservation för två osäkra 
fynd från gravfältet vid Hunn, saknas däremot 
helt spår efter tillverkning av större bältesattribut 
såsom hängkärl och bältekupor i södra Skandi-
naviens kulthusmiljöer (se tabell 12). Också från 
de stora bosättningarna vid Södra Kristineberg i 
Skåne och Voldtofte/Kirkebjerget på Fyn finns 
gjutformar för svärd (se kapitel 4.4.2.), men på 
dessa platser har det tyvärr inte varit möjligt att 
analysera det rumsliga sammanhanget kring 
gjutningen. 
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Figur 128. Spjutspetsar från period V, funna i Upp-
land, Skåne respektive Södermanland. Illustration

efter Montelius (1917:79).

Även flera andra prestigeföremål har tillverkats i 
de centrala långhusmiljöerna; vid såväl Apalle 
som Skälby finns tillverkning av spännen, nålar 
och dolk/svärd. Eventuellt finns två formfrag-
ment för spjutspetsar från Skälby, men dessa är 
mer osäkra (se bilaga 2). Dock är mängden gjut-
formar för vapen från långhusmiljöerna färre 
och bygger generellt på osäkra bedömningar (2 
osäkra fragment för svärd/dolk i Apalle, samt 2
säkra fragment för dolk och 4 osäkra fragment 
för svärd/dolk i Skälby). Vapenproduktion har 
alltså även förekommit i långhusmiljöerna på 
bosättningarna, men tycks inte varit lika fram-
trädande, och kanske inriktade på dolkar snarare 
än svärd och spjutpetsar (se figur 131). 

Vapentillverkningen vid gravar och kulthus i 
södra Skandinavien sätter några andra av fynden 
från kulthusmiljöerna i ett intressant ljus. Som 
lyftes i ovanstående diskussion har redskap till 
rakknivsuppsättningarna tillverkats i kulthusmil-
jöerna vid Hallunda, samt eventuellt vid Ryss-
gärdet och Nibble. Redskap som, bland annat, 
tycks ha haft en koppling till vissa manliga iden-
titeter inom elitkollektivet. Enligt fyndkombinat-
ionerna i äldre gravar har rakkniv och pincett, 
ibland burits tillsammans med svärd. Rakning 
(kanske även tatueringar?) var sannolikt en vik-
tig del i utseendeideal och beautification bland 
vapenbärande män av hög status under bronsål-

dern (Treherne 1995; Skogstrand 2016; Kristi-
ansen 2018:24, 34). 

Vapentillverkning är ytterligare en koppling 
mellan kulthusmiljöer och jakt, något som redan 
tidigare indikerats av de återkommande fynden 
av pilspetsar och djurben från vilt. Krigare eller 
vapenbärande personer hade sannolikt koppling 
till jakt, och ibland även till boskapsskötsel (ex 
Magnusson Staaf 2006:161). Herdar, som val-
lade och försvarade värdefulla tamdjur mot vilt, 
bör ha burit vapen, och liksom jägare, rört sig i 
utmarksområden bortanför bebyggelsen (Björ-
hem & Magnusson Staaf 2006:161ff). Krigare 
och vapenbärande personer har även kopplats till 
resande, framför allt på grund av att skepp och 
krigarattribut är starkt sammankopplade i bild-
världen på sydskandinaviska hällristningar (Ling 
& Toreld 2018). Intressant nog förekommer 
även herdar som vallar djurflockar som motiv på 
ristningar i Bohuslän och Östergötland, och män 
med olika krigarroller kunde förmodligen ha 
koppling till såväl jakt, boskapsskötsel som ut-
färder med skepp (Björhem & Magnusson Staaf 
2006:161; Ling & Toreld 2018). 

Figur 129. Bronsåldersristning i form av jaktscen 
inknackad på berghäll vid Gånsta i Vårfrukyrka 

socken, Uppland (RAÄ 176:1). Foto: Einar Kjellén. 
Enköpings museum. 

Vapenbärarnas koppling till utmark och av-
lägsna platser för jakt, betesdrift eller utfärder 
kan troligtvis förstås som en mycket potent före-
teelse i bronsålderns samhälle. Som Mary Helms 
visat kännetecknas kosmologin i småskaliga 
samhällen ofta av ett laddat och mytologiserat 
förhållande till platser utanför den egna sfären 
(Helms 1988, 1998). Att röra sig till en yttre 
sfär, och därifrån hämta exotiska föremål, ovan-
liga råvaror, jaktvilt, nya kunskaper från platser 
utanför samhällets synfält, var ofta en källa till 
prestige, ära och resurser (Helms 1988, 1998). 
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En annan intressant observation av Helms 
(1993:162) är att jakt tenderar att betraktas som 
en socialt och politiskt laddad ”sport”, just där-
för att villebråden hämtas från en yttre, okänd 
zon, och för att det kräver skicklighet och mod. 
Jakt på vilda djur med avsikt att samla päls, horn 
och skelettdelar till amuletter understryker att 
det var en viktig kulturell och symbolisk praktik, 
snarare än en försörjningsfråga (Vretemark 
2013; se figur 129). 

De stora vapnen – bronsspjutet och bronssvärdet 
i sin skida – har förmodligen burits som en vik-
tig del i den personliga utrustningen, och i fallet 
med svärden, som ett framträdande attribut i 
dräkten. Vapnen som symboler för symboliskt 
och reellt våldsmonopol, med konnotationer till 
prestigefylld krigskonst, farliga utfärder, och 
jaktexpeditioner var en central aspekt av den 
yngre bronsålderns elitkollektiv. Männen som 
bar dessa vapen, och vars spjut och svärd till-
verkades i framträdande grav- och kulthusmil-
jöer, hade olika rang och roller, som vi bara 
delvis har inblick i. Förhållandet mellan antalet 
svärd och spjutspetsar i bronsålderns depåfynd, 
liksom föremålsfördelningen i det förromerska 
Hjortsprings-fyndet, kan ge en fingervisning om 
vapenbärarnas relation till varandra. Genomgå-
ende tycks svärdet ha varit mer exklusivt, och 
förbehållet ledare, medan antalet spjutbärare (till 
exempel i en samtida båt eller bygd) kan ha varit 
betydligt fler (ex Lindström 2009:247-253; Ling 
2012:487; se även Randsborg 1995:43f).  

En hypotes är därmed att vissa kulthusmiljöer 
och gravfält utgjorde arenor för initieringar av 
krigare och ledande personer inom en manlig 
sfär av elitkollektivet. Utifrån de sociala projekt 
som vapnen relaterat till tolkar jag detta mönster 
i materialet som en indikation på att vapenbä-
rande individer – såsom krigare och manliga 
ceremoniella ledare – främst initierades vid 
kulthus och gravfält. 

5.3.4. Slutsatser: bronsgjutningens roll i 
sociala transformationer
Bronshantverkets koppling till transformations-
ritualer är en redan etablerad tanke i skandina-
visk bronsåldersforskning (se kapitel 1.2.3.). Jag 
menar dock att vi nu, utifrån resultaten av denna 
studie, kan gå betydligt längre i tolkningen av 
vilka typer av ritualer och transformationer detta 
kan ha rört sig om. Bronsgjutning var inte enbart 
en transformerande process i största allmänhet. 

Jag menar att gjutningens främsta transformativa 
kraft bör ha legat i dess kvalitet av att material-
isera nya föremål och sociala identiteter. Pro-
duktionens förkroppligande av social förändring 
är en nyckel till bronshantverkets betydelse i 
sociala transformationer. Bronsgjutningens roll i 
passageritualer framträder tydligare då vi väger 
in motiven bakom de föremål som tillverkningen 
syftat till.  

Av genomgången ovan kan vi dra flera nya slut-
satser om organisationen av bronsföremålstill-
verkningen. För det första att maktsymboler för 
kvinnliga respektive manliga sfärer inom elitkol-
lektivet delvis göts på olika arenor i bebyggel-
sen. Denna uppdelning får än så länge betraktas 
som en tendens, men antyder att tillverkningen 
på olika platser i bebyggelsen inriktades på fö-
remål kopplade till olika sociala projekt (se figur 
131). Tillverkningen av vapen kan tydligare 
beläggas vid kulthus och gravfält. Tillverkning-
en av stora bältesattribut finns däremot endast 
säkert belagd från långhusmiljöer. Vapen och 
stora dräktattribut bars av personer som hörde 
till lokalsamhällets yttersta rituella och politiska 
elit. Olika gjutplatser för vapen kontra stora 
bältesattritbut antyder att initiationsritualerna för 
kvinnliga och manliga ledare skedde på olika 
platser i bebyggelsen. 

Det finns dock flera förbehåll att ta hänsyn till 
här: dels den låga andelen gjutfomar som över-
huvudtaget kan typbestämmas, dels svårigheten 
att skilja på formar för svärd eller dolk. Samt de 
enstaka osäkra gjutformsfragment för bältes-
attribut från Midtfeltets grav- och kultplats vid 
Hunn, som eventuellt kan tala emot denna tolk-
ning (Melheim 2012:191f). Glasögonspännet, 
som däremot tycks ha varit unisex, tillverkades 
både vid långhusmiljöer och kulthusmiljöer. 
Hypotesen att föremål kopplade till manligt 
respektive kvinnligt associerade roller åter-
speglas i valet av gjutplats är nu blir möjlig att 
testa mot framtida fynd. 

För det andra kan vi konstatera att metallhant-
verket som riktade sig mot sociala projekt för 
elitkollektivet var heterarkiskt organiserat. Me-
dan vapen och bältesattribut göts på olika plat-
ser, tillverkades halsringar och dräktnålar däre-
mot i en rad olika sociala och rumsliga samman-
hang. Detta speglar förmodligen att de tillverka-
des för olika personer och sociala projekt inom 
elitkollektivet. Deras deras tillverkning bör där-
med ha varit kopplad till en rad olika sociala 
transformationer. Tillverkning av föremål som 
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markerat särskilda roller och som burits av en-
skilda personer, motiverades sannolikt av initie-
ring i dessa roller. Hals- och armringar kan till 
exempel också ha gjutits i samband med att alli-
anser och förbund ingicks mellan två eller flera 
personer. 

Figur 130. Del av gjutform för glasögonspänne från 
grav- och kulthusmiljön i Molnby, Uppland. Glasö-
gonspännen är ett elitattribut som tycks ha burits av 
vissa kvinnor och män inom eliten. Foto: Stefan Gus-

tafsson, Arkeologikonsult AB. 

Gjutarna som försåg eliten med deras personliga 
attribut i form av maktsymboler, vapen, rituella 
rekvisita och dräktornament verkade i en rad 
olika sammanhang. Denna del av tillverkningen 
illustreras i det övre segmentet av produktionen i 
figur 131. Att iscensättningen av ett produkt-
ionstillfälle anpassades till vem föremålet till-
verkades för – är något vi skulle kunna kalla en 
användarorienterad produktion. 

För det tredje ser vi att gjutningen också var 
hierarkiskt organiserad på så vis att enstaka gju-
ningar av redskap utfördes på såväl större som 
mindre bosättningar (se figur 131). De små bo-
sättningarna kan eventuellt betraktas som satel-
litboplatser till större grav- och boplatskomplex. 
Jag har tolkat denna sporadiska tillverkning som 
beroende av material och specialistkunskaper
som inte kunde upprätthållas på gårdar med 

enstaka gjutningar. Detta, samt likheterna i gjut-
teknik och utrustning, antyder att tillverkningen 
på ensamgårdar utfördes av gjutare från de 
större bosättningarna i bygden.  

Tillverkning av holkyxor och holkmejslar tycks
ha haft en viktig roll vid nyetableringar och 
andra ritualer kring hushållet. Tillverkning av 
redskap på ensamgårdar organiserades för-
slagsvis som besök av hantverkare från en större 
boplats. Alternativet hade varit att invånarna på 
satellitgårdar skaffade färdiga redskap genom 
utbyte eller gåvor. Att gjutningarna skedde på 
boplatserna där föremålen skulle användas visar 
återigen iscensättningens och synlighetens bety-
delse i bronshantverket. Gjutningen som hän-
delse, som performance, utfördes centralt på 
gården. Sannolikt gestaltade gjutningen en viktig 
social transformation för gården och dess invå-
nare, till exempel då ett nytt hushåll etablerades. 
Holkredskapens symboliska betydelse för hus-
hållet framgår även av sedvänjan att offra gjut-
formar för yxor och mejslar vid takbärande stol-
par till i långhus från yngre bronsålder (se kapi-
tel 4.5.1.).  

Den fjärde och sista slutsatsen är att gjutplatser-
na för olika föremål ger inblick i bronsernas 
funktioner bortom den förenklande dikotomin 
prestigegods kontra vardagsföremål. Indelningen 
mellan prestigeföremål som maktsymboler, pre-
stigeföremål som personliga attribut, respektive 
holkredskap för hushållet, som jag istället an-
vänt här, är bara en av flera möjliga vägar att gå. 
Rakknivar, knivar och dräktnålar är exempel på 
föremål som utifrån fyndkontext (gravar) tycks 
ha varit personliga ägodelar och sett till de-
kor/storlek troligtvis avsedda att användas i mer 
småskaliga ritualer och situationer (Thrane 
1975:183; Levy 1991; Thedéen 2004: 80-84, 
138f; Gröhn 2004:115.). Andra personliga attri-
but lades sällan eller aldrig ner i gravar, utan 
deponerades istället i landskapet (Kock Johan-
sen 1993:90), vilket tyder på att de var avsedda 
för mer publika eller institutionaliserade roller. 
Skillnader i föremålens biografier kan tolkas 
som att vissa attribut var mer personliga, medan 
andra snarare var kopplade till en institutional-
iserad roll (ex Kristiansen 2002; Fontijn 2002;
Brück & Fontijn 2013; se Klevnäs 2015 för pa-
rallell från en järnålderskontext).  

De stora vapnen och bältesattributen hade däre-
mot en storlek och placering på kroppen och 
ingick förmodligen i utstyrslar som var menade 
att synas på håll (Levy 1991; Sørensen 
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1997:108). Det är också dessa attribut – svärd, 
spjut, bältesattribut och stora halsringar – som 
dominerar bland prestigeföremål nedlaga i våt-
marksdepåer under yngre bronsålder (Baudou 
1960; Rundkvist 2015; se även Treherne 
1995:121). Troligen sträckte sig biografierna 
och betydelserna för denna typ av prestigeföre-
mål långt bortom enskilda individers bruk i tid 
och rum (Fontijn 2002; se även Klevnäs 
2015:172-175 för betydelsen av svärd och bro-
scher i en järnålderskontext). Bronsföremålens 

olika betydelse, mening och värde, som anas 
genom skillnader i deponeringspraktik, exklusi-
vitet, storlek och estetik, framträder med andra 
ord även i tillverkningen (se figur 131). Organi-
sationen av bronsföremålens tillverkning visar 
återigen på otillräckligheten i de traditionella, 
arkeologiska kategorierna ”redskap”, ”vapen” 
och ”smycken”. En holkyxa kunde till exempel 
fylla alla dessa tre roller (se kapitel 5.3.1.) –
samtidigt, eller under loppet av sin livsbiografi. 

Figur 131. Schematisk illustration av gjutplatser och social kontext för tillverkningen av olika föremålstyper. I den 
nedre delen av modellen, och i samhällets sociala organisation och bebyggelsestruktur, syns produktionen av holk-

redskap på mindre bosättningar. I den övre delen syns föremål som på olika sätt kan knytas till bronsålderns elitkol-
lektiv. Föremålen – huvudsakligen olika typer av personliga attribut och maktsymboler – har tillverkats inom grav- 
och boplatskomplex. Olika förmålstyper tycks i viss grad ha gjutits på olika arenor i bebyggelsen. Till vänster syns 
föremålstyper som främst gjutits i kulthusmiljöer, och till höger föremålstyper som främst gjutits i långhusmiljöer. 

Illustration: Författaren. 
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5.4. Nya perspektiv på 
bronshantverkets organisation 

5.4.1. Passageriter som politiska ritualer
Gjutningens roll i publika ritualer innebär att vi 
nu kan få skarpare konturer av bronshantverkets 
sociala och politiska betydelse. Akten att stöpa 
ett nytt föremål var samtidigt en manifestation 
av sociala roller och maktrelationer. Att på detta 
sätt befästa föremålens betydelser genom till-
verkningen innebar att gjuttillfället var en aktiv 
och kommunikativ strategi i social reproduktion. 
Den kommunikativa aspekten av bronsgjutning-
en är en framträdande, men tidigare ouppmärk-
sammad faktor i metallhantverkets organisation 
under yngre bronsålder. De observationer som 
gjorts i den här studien löser också delvis upp 
den förväntade uppdelningen mellan vardags- 
och prestigeföremål, och visar en mer komplex 
organisation av tillverkningen i förhållande till 
föremålens funktion.  

Genom gjutplatserna kan vi nu se var dessa so-
ciala transformationer skett. Gjutningens organi-
sation antyder också att initiationer av olika 
personer och institutioner inom elitkollektivet 
skedde på olika sätt. Utifrån detta vill jag ta fasta 
på två centrala iakttagelser kring hur tillverk-
ningen av prestigeföremål organiserats under 
yngre bronsålder:  

1) Gjutningen av de mest exklusiva, personliga 
attributen tycks ha varit kopplade till initiations-
ritualer för nya roller och olika sociala institut-
ioner inom elitkollektivet. 

2) Vid tillverkningen av exklusiva föremål 
knutna till sociala transformationer för med-
lemmar av den yttersta eliten innebar samtidigt 
ett maktanspråk, och var därför av relevans för 
en större bygd.  

Behovet av att initiera en ny ledare eller andra 
sociala institutioner inom elitkollektivet kan ha 
uppstått av flera skäl. Tänkbara orsaker kan vara
då en person som tidigare innehaft rollen avlidit, 
uppnått en viss ålder, konkurrerats ut eller att en 
förändring förebådats av varsel från en icke-
mänsklig agens. Initiationen av nya ledare sked-
de därför sannolikt ofta med koppling till be-
gravningsritualer, då makt och den dödes sociala 
roll behöver omförhandlas (Oestigaard & Gold-
hahn 2006). Initiationer och maktövertaganden 
med legitimitet från de döda är intressant i för-

hållande till att produktionen av viktiga prestige-
föremål ibland just har utförts på gravfält. 

Den publika ritualen är ofta en politisk ritual, 
där auktoritet och samhällsordning formuleras 
genom symboler och dramatiseringar av gemen-
sam betydelse (Wengrow 2001:169). På så sätt 
laddas elitens personliga transformationer, 
såsom begravningar, äktenskap eller initieringar 
med kosmologisk mening och betydelse för hela 
samhället (Wengrow 2001:169). Flera av dessa 
grav- och boplatskomplex har också tolkats som 
viktiga kult- och samlingsplatser. Gjutningen av 
dessa föremål som publika eller semi-publika 
ritualer kan därför ha ägt rum vid större sam-
mankomster av betydelse för en större bygd. 
Publika ritualer med politisk underton: ”[…] are 
organized and directed by political agents, occur 
generally at specified times and locations, and 
include elements of theatricality, cosmological 
invocation, and feasting.” (Corben 2006:223).

Sociala transformationer knutna till offentliga 
sociala institutioner var därmed viktiga för en 
större grupp. Även om initiationer i princip alltid 
innefattar esoteriska kunskaper som ska överfö-
ras till den som initieras kan själva ritualerna
vara publika, och ”many initiations into adult-
hood are public affairs…” (La Fontaine 
1986:15). Gjutplatserna visar indirekt att det inte 
fanns en gemensam intiationsrit för medlemmar 
inom elitkollektivet, såsom en specifik kultplats 
eller ”transformationsplats”. Snarare än centrali-
serade kultplatser under yngre bronsålder fram-
träder en rituell och sociopolitisk praktik på 
olika arenor inom lokala och regionala sam-
lingsplatser på större bosättningar.  

Flera av bebyggelsekomplexen bör under mel-
lersta och yngre bronsålder ha varit arenor för 
ceremoniella produktionstillfällen, där man till-
verkade betydelsefulla prestigeföremål och 
maktsymboler inför publik. Några av lokalerna 
är mycket omfattande, och kan periodvis ha fyllt 
funktionen som kultplatser eller samlingsplatser 
för en större bygd (Thedéen 2004; Lindström 
2011; Melheim 2015a; Melheim, Prescott & 
Anfinset 2016; Artursson, Björck & Larsson 
2017). Platser som kan ses i ett sådant perspek-
tiv är Broby, Håga, Skälby, Apalle, Hallunda 
och Ryssgärdet i Mälardalsområdet, Hunn i 
Norge och Kirkebjerget/Voldtofte på Fyn. De 
kännetecknas av rika fynd och lång använd-
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ningstid, ibland flera kulthus, ofta ett stort antal 
gravar och flertalet skärvstenshögar. Tillverk-
ningen av prestigeföremål kan bland annat be-
läggas i gjutformsmaterialen från lokaler:  

PLATS GJUTNA FÖREMÅL
Hallunda Svärd/dolk, spjutspets, 

dubbelknapp, 
kniv/rakkniv

Skälby Hängkärl, bältekupa, 
skivhuvudnål, glasögon-
spänne, dolk, svärd/dolk

Apalle Bältekupa, tutulus, glasö-
gonspänne(?), hängkärl(?), 
svärd/dolk(?)

Skuttunge kyrka Glasögonspänne(?)
Bredåker Skivhuvudnål
Tallboda Glasögonspänne
Västra Bökestad Guld
Hjälm Skivhuvudnål, dubbel-

knapp
Hunn Svärd/dolk, spjutspets
Broåsen Svärd, svärd/dolk, spjut-

spets, tutulus, hals-
krage/armring(?)

Södra Kristineberg Svärd, 
svärd/dolk/spjutspets, 
armring/halsring, guld

Vä Svärd/dolk
Brobakken Svärd, svärd/dolk, arm-

ring/smal ”manchet”
Kirkebjerget/Voldtofte Bronslur, svärd/dolk(?), 

hängkärl(?)
Vindblæs Spjutspets
Håg Svärd, svärd/dolk, spjut-

spets, dubbelknapp

Tabell 11. Bronsålderslokaler med konstaterade eller 
sannolika gjutformar för tillverkning av prestigefö-

remål i södra Skandinavien. Halsringar, enkla dräkt-
nålar/tenar och holkyxor har inte medtagits. Inte 
heller gjutformar för okända föremål med dekor. 

Att de omfattande bebyggelsekomplexen tidvis 
fungerat som central- eller samlingsplatser är en 
rimlig hypotes, men svårt att bevisa arkeolo-
giskt. Det är också en diskussion som ligger 
utanför ramarna för den här avhandlingen. En 
central funktion på dessa platser, som gjutningen 
förmodligen knutit an till, är sannolikt begrav-
ningsritualer och någon form av dödskult (Gold-
hahn 2007). Gjutningen vid grav-, fest- och 
kulthusområdena vid Ryssgärdet innehöll också 
spår av begravningsritualet, och här föreslogs ha 
ingått i ceremoniella gillen, då lokala ledare 
distribuerat bronser till allierade och underly-
dande (Östling, Eriksson & Hjärthner-Holdar 
2008a:508f). Andra tänkbara aktiviteter eller 
ritualer som kan ha utförts här är säsongsvisa 
firanden, ceremoniella utbyten eller bröllop. 
Sannolikt var bronsgjutning – inte minst av pre-
stigeföremål – också något som skedde just i
anslutning till sådana sammankomster.  

En annan tolkning på samma linje har nyligen 
framförts för det stora grav- och kulthusområdet 
vid Hunn, och den omfattande bronsgjutningen 
på Midtfeltet (se kapitel 4.3; Melheim 2015a;
Melheim, Prescott & Anfinset 2016). Melheim, 
Prescott och Anfinset har här framhållit Hunn-
komplexets roll som samlingsplats och kultplats 
för en större bygd. För denna tolkning framhålls 
platsens storlek, dess strategiska läge vid flera 
kommunikationsvägar, samt ett rikt fyndmaterial 
med indikationer på långväga influenser och 
kontaktnät, såsom Lausitz-inspirerad keramik. 
En liknande tolkning överenstämmer med flera 
av de ovan nämnda lokalerna, som Ryssgärdet, 
Broby och Hallunda. Hunn tolkas av Melheim et 
al. (2016) som en samlingsplats för kult, specia-
liserad hantverksutövning och utbyteshandel, 
bland annat av metaller. De skisserar en tolkning 
där regionala samlingsplatser som Hunn var den 
huvudsakliga arenan för bronsålderns bronssme-
der, som de föreslår ha verkat som ambulerande 
specialister. Genom att praktisera gjutningen vid 
sammankomster på centrala kult- och handels-
platser upprätthöll smederna kontakt sinsemel-
lan, vilket skulle förklara enhetligheten i hant-
verkstraditionen under skandinavisk bronsålder. 
Gjutningen vid dessa sammankomster bör, som 
författarna antyder, ha skett under ceremoniella 
former. Genom denna studie kan vi nu börja ana 
på vilket sätt, nämligen för att markera viktiga 
sociala övergångar för olika individer och grup-
per i samhällets elit. Bronshantverk inom större 
bosättningar eller ”centrala produktionsplatser” 
bör sannolikt delvis förstås i ett sådant ceremo-
niellt sammanhang. 

In so far as initiation rituals mark the dividing 
line which distinguishes between social status-
es, like adult and child, and between member-
ship of groups and outsiders, crossing it chang-
es one’s state. Hence the very common insist-
ence on large-scale participation; those who 
are not being initiated are affected by the 
change in those who are, and must, therefore, 
witness it. New members will be the subordi-
nates of the others who participate in their ini-
tiation; and where the change is one involving 
the assumption of adult status, exsisting rela-
tionships will be altered. In most of these ritu-
als the final act is one in which the new status 
of the initiate is recognized by gifts, greetings 
or eating together, acts which publically recog-
nize that the purpose of the rite has been 
achieved. (La Fontaine 1986:185).

Nya fynd och tolkningar det senaste decenniet 
ger oss alltså en fördjupad bild av bronshantver-



V. Bronsgjutningens roll i samhället - diskussion 

204

ket inom det som traditionellt betecknats som 
större verkstadsplatser. Snarare än en centrali-
serad produktion för avsalu, eller elitcentra för 
redistributiva gåvor, framträder här hantverkets 
koppling till begravningsritual (Goldhahn 2007), 
gemensamma samlingsplatser (Melheim, Pre-
scott & Anfinset 2016) och publik ritual.  

Gravfält & kulthus som arenor för 
initiationer av krigare 
Resultaten nyanserar innebörden i sambanden 
mellan gjutning och dödritualer, gravfält och 
kremering – från en metaforisk och teknologisk 
koppling mellan sfärer (jfr Goldhahn 2007), till 
en mer specifik förståelse av vilken roll gjut-
ningen spelade vid begravningsritualer. 

Allt oftare tolkas gravfältslokaler med aktivitet-
sytor, kulturlager och kulthus som kultplatser 
med periodvisa festplatser (Kaliff 1997; Kar-
lenby 2011a; Holst et al. 2013:109; Röst 2016;
se även Barthelheim & Heyd 2001). Det är inte 
oväntat att det var i sådana miljöer som politiskt 
betydelsefulla initiationsritualer utfördes. Grav-
fält har lyfts fram som en arena för begrav-
ningsceremonier och dödsritualer där sociala 
och politiska relationer omförhandlades (Oesti-
gaard & Goldhahn 2006; Holst 2013:109f). Det 
är alltså inte förvånande att intitiationsritualer 
för några av bygdens ledare ibland skett på såd-
ana platser, indikerad genom gjutning av till 
exempel svärd. Tillverkningen av vapen och 
föremål ur rakknivsuppsättningen talar för att 
personerna som initierats här primärt tillhörde 
kategorin manliga ledare eller personer knutna 
till krigaridentitet, och/eller personer med vissa 
schamanistiska specialistkunskaper (se kapitel 
5.3.). Dessa gjutningar, exempelvis vid Hunn 
och Brobakken, kan ha föregåtts av rituella mål-
tider, och kan ibland ha varit direkt länkade till 
begravningsritualer. 

En parallell som kan belysa bronshantverket på
bronsålderns grav- och kulthusmiljöer, är Tristan 
Carters tolkning av dolktillverkning på Kykla-
derna under äldre bronsålder (Carter 2007). Car-
ter tar fasta på produktionsavfall som visar att 
flathuggna prestigeföremål, främst dolkar, till-
verkades i manifesta lägen på gravfält. Carters 
tolkning är att tillverkningen skedde som en del i 
den publika gravritualen. Att arenan för döda 
och förfäder var den huvudsakliga produktions-
platsen för dolkar kan, enligt Carter, förklaras av 
att initiationen av nya ledare – som skulle bära 
dessa dolkar – skedde som en del i begravnings-
ritualerna inför tillresta gäster. Produktionen kan 

då ha fungerat som makttransaktion och omför-
handling av roller som uppstått vid ett dödfall. 
Ett liknande argument har framförts av Gold-
hahn och Oestigaard, som pekat på metallhant-
verkarens roll vid begravning och andra viktiga 
passager i livscykeln: 

Furthermore, it seems reasonable that swords 
were given to young men either in rites de pas-
sage marking the transition from boyhood to 
adult or through honorable acts which marked 
a change in social position. Thus, the deceased 
was transformed through the materialisation in 
the smithy uniting the cosmological realms 
with the world and the living with the dead, 
which was socially manifested in and material-
ised through objects related to life-cycle rituals 
and socio-ritual positions. This intriguing sym-
bolic relationship between the smith, death and 
other life-cycle rituals suggests that the smith 
was a ritual specialist involved in a broad spec-
trum of ritual transformations and rites de pas-
sage. (Goldhahn & Oestigaard 2008:231)

Gravritualen var även under bronsålder och 
järnålder ett centralt tillfälle att omförhandla 
sociala positioner, befästa allianser och skyldig-
heter samt manifestera såväl de levandes som 
förfädernas prestige (Oestigaard & Goldhahn 
2006:28). Här framträder den mellersta och 
yngre bronsålderns grav- och kulthusmiljöer, 
och deras föreslagna funktion som rituella sam-
lingsplatser som en viktig arena (Thedéen 2004; 
Hjärthner-Holdar, Eriksson & Östling red. 2008; 
Melheim, Prescott & Anfinset 2016). I sådana 
miljöer – ofta på höjdlägen eller moränryggar –
har bronsgjutning och gravläggningar skett vid 
upprepade tillfällen. Stora gravfältsmiljöer som 
Hallunda, Broby och Hunn lämpade sig troligen 
väl för iscensättning av sådana ritualer och ma-
nifestationer, med sina framträdande kulthus och 
vidsträckta gravfälts- och festplatser. 

Kulthusmiljöernas koppling till jakt, krigare och 
herdar – sfärer/roller som i föregående delkapitel 
föreslogs ha varit förenade hos en vapenbärande 
del av elitkollektivet – ger en fingervisning om 
vilka nya roller, maktrelationer och tillhörigheter 
som förhandlades och uttrycktes här. Vi vet inte 
exakt vilka sociala projekt de halsringar, holk-
yxor och spjut som göts här ingick i, men sanno-
likheten är stor att det markerade en vuxen indi-
vids ärvda eller förvärvade status och roll. Initi-
ationer av pojkar eller män i ett krigarkollektiv i 
småskaliga samhällen kan till exempel gestaltas 
som en adoption av nya ”söner”, att ingå i bröd-
raskap, allians eller edsband (Enright 1996:76f;
Schjødt 2008: kapitel 9). Hemliga sällskap är ett 
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annnat välbelagt antropologiskt fenomen som 
också omgärdas av komplexa initiationer och 
som skulle vara en tänkbar aktör i vissa grav- 
och kulthusmiljöer. Hemliga sällskap, som för-
valtar särskilda kunskaper och traditioner i små-
skaliga samhällen, består alltid enbart av med-
lemmar av ett kön, oftast män (La Fontaine 
1986:14f, 38). Kanske är det sådana ritualer som 
ibland skett på bronsåldersbosättningarnas kult-
huskullar, då ringar, yxor och spjut gjutits. 

Föremålstyperna bland gjutavfallet från gravar 
och kulthus finns intressant nog även represente-
rade i bronsålderns stengjutformar. I dessa till-
verkades framför allt yxor, men även holkmejs-
lar, sylar/nålar, skäror, pincetter, rakknivar, kni-
var, och i ovanliga fall spjutspetsar och i några 
fall även fullånga svärd. Stengjutformar har 
däremot aldrig använts för tillverkning av 
smycken eller dräktnålar (Weiler 1994:121). 
Anledningen till att vissa föremål enbart gjutits i 
keramik kan bara delvis förklaras av tekniska 
skäl. Komplexa smycken, som spännen och 
bältesatteribut, kräver keramiska gjutformar, och 
ofta vaxmodeller. Däremot bör det ha varit möj-
ligt att tillverka halsringar och armringar i sten-
form. Andra faktorer och tabun bör alltså inver-
kat på tillverkningsmetoderna för vissa föremål.  

Till skillnad från de keramiska gjutformarna är 
stenformarna är inte lika känsliga för att fraktas, 
och kan återanvändas upprepade gånger utan 
förberedelsetid emellan. Att stengjutformar 
också användes för enstaka gjutningar små en-
samgårdar framstår som rimligt, om dessa utför-
des av specialisthantverkare från större bosätt-
ningar. Stengjutformarnas användning för just 
redskap, rakknivsuppsättningar och vapen, kan 
kanske, utifrån hypotesen ovan, antyda att denna 
tillverkning haft med kulthusmiljöer att göra? 

Intiationsriter för kvinnliga kultledare i 
långhusmiljö 
Avhandlingen visar också att viktiga prestigefö-
remål även gjutits utanför kultplatser och rituella 
komplex. Gjutplatserna för de största och mest 
prestigefulla dräktattributen, som glasögonspän-
nen och bältekupor, har hittills påträffats vid 
långhus på stora bosättningar. Resultaten under-
stryker därmed att gårdsmiljöerna tidvis funge-
rade som arenor för politiskt betydelsefulla ri-
tualer. Kanske har tillverkningen vid särskilda 
initiationer och ceremonier även bevittnats av 
tillresande till bosättningarna. 

Utifrån de stora bältesattributens roll i sociala 
projekt kring kvinnor med roller i dryckesritual, 
kult och magi, som kort diskuterades i förra 
delkapitlet (se kapitel 5.3.3.), var tillverkningen 
sannolikt kopplad till initiering av medicinkvin-
nor, kvinnliga kultledare eller någon annan form 
av överhuvuden. Att tillverka ett hängkärl kräv-
de, förutom en stor mängd brons, även en stor 
skicklighet i vaxarbete och formtillverkning. De 
största och mest exklusiva bältesattributen under 
yngre bronsålder bars förmodligen enbart av ett 
fåtal kvinnor per generation och bygd. Några av 
dessa kvinnor har initierats, och sannolikt också 
bott, på platser som Apalle, Skälby och eventu-
ellt Lilla Härnevi i Uppland. 

Föremålen kan ha tillverkats i samband med att 
den utvalda kvinnan uppnådde vuxen ålder, eller 
då hon förvärvat vissa kunskaper. Att erhålla ett 
nytt attribut kan till exempel även ha varit kopp-
lat till äktenskap, där vissa kultfunktioner ingick 
i rollen som husfru i en mäktig familj (Goldhahn 
& Oestigaard 2008:231). Äktenskapet medför en
förändring i social status och familjetillhörighet 
som ofta omgärdas av viktiga passageritualer för 
kvinnor i patriarkala samhällen (ex Enright 
1996:75; Schjødt 2008:333f).

Användningen av bronsålderns hängkärl som 
behållare i dryckesritualer kan eventuellt ses 
som en parallell till gästabudet som politisk 
ritual i järnålderns samhälle. Här hade elitkvin-
nan ofta en central roll som utskänkare av dryck 
i dryckesritualer som befäste makthierarkin mel-
lan ledare och deras allierade, hon var dessutom 
ofta ansvarig för förvaring och distribution av 
gåvor och föremål med stark symbolkraft för 
ledarskapet (Enright 1996:69f). Kanske var 
kvinnor med sådana ceremoniella roller de gsom 
förvaltade bronsålderns skrotdepåer? En direkt 
parallell till järnålderns husfru är osannolik, men 
frågan är värd att väcka. 

Den symboliska och mytologiska bakgrunden 
till denna kult och legitimeringen av en sådan 
roll är svårare att komma åt. Jag menar, i likhet 
med Bergerbrant (2007:17f), att vi inte kommer 
att finna några källor för en kvinnlig maktbas 
om vi inte på allvar undersöker vilka de kan ha 
varit. Jag ska därför tillåta mig det spekulativa 
förslaget att kvinnliga kultledare hade koppling 
till föreställningar om månen, solens nattliga 
färd i underjorden – och därför också till vatten,
fiskar och ormar. 
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Utan att gå djupare in i Kauls omfattande argu-
mentation låter resultaten oss urskilja vissa my-
tologiska föreställningar om solens gång över 
himlavalvet – från öst till väst, och dess nattliga 
resa i underjorden – från väst till öst (Kaul 
1998). Flemming Kauls studie av rakknivarnas 
ikonografi har påvisat upprepade motivkombi-
nationer när det gäller vänsterställda kontra hö-
gerställda båtavbildningar (Kaul 1998:186f). 
Västvända respektive östvända båtar är associe-
rade med skilda attribut – solrepresentationer 
och yxor förekommer till exempel enbart med 
höger-/västseglande skepp. Vänster-/östseglande 
skepp är istället oftare avbildade med fiskar. 
Accepterar vi att Kauls (1998) teori fångat några 
av de centrala mytologiska elementen i den 
yngre bronsålderns världsbild får fenomen som 
ormar, fiskar, skepp, sol (dag) och måne (natt) 
en särskild potens och symbolisk kraft i bronsål-
derns ikonografi. 

En koppling mellan kvinnliga kultledare och 
vatten – våtmarksoffer – fiskar – ormar – under-
jorden – grottor/begsskrevor – natten och månen 
är inte alltför osannolik. Vågbandsmönster, orm-
slingor och deponering i våtmarker och vatten-
drag gäller inte endast elitkvinnornas dräktattri-
but och smycken, utan för många av bronserna 
generellt från perioden (ex Baudou 1960; Rund-
kvist 2015). Rituella förmågor och andra makt-
baser är dock inte lika intuitivt igenkännbara för 
oss idag, som till exempel våldsmonopol och 
andra, manligt kodade, källor till inflytande och 
dominans (Conkey & Spector 1984:4; Nelson 
1997:149). En spekulativ hypotes som kan före-
slås utifrån materialet att underjorden och vat-
tenriket en domän som omgärdades av kvinnligt 
kodad ritual.  

Det var inne på boplatserna – mitt i centrum av 
bronsålderns bebyggelse – som transformations-
ritualerna för dessa kvinnor utfördes. En passa-
gerit för en kvinna av den ställningen manifeste-
rade hennes roll och hennes sociala prestige –
jämförbar med hur tillverkningen av flintdolkar 
iscensattes på boplatserna i uppvisande och pre-
stigegenererande syfte (Apel 2001). 

Här är det intressant att lyfta fram två artefakter 
funna i långhusmiljön på Apalle-boplatsen. Båda 
kan möjligen betraktas som rituellt använda 
föremål – dels en miniatyr av ett hängkärl, till-
verkat av keramik, dels ett så kallat ”rullben” 
med en inristad fisk– ett tärningsliknande ben-
föremål kanske använt för spådom eller annat 
magiskt bruk? (Åkermark Kraft 2003:212; se 

figur 132). Kanske ser vi här spår efter en kvinn-
ligt dominerad domän av kulten, med inslag av 
spådom, dryckesceremonier och offentlig ritual 
vid vatten. 

Figur 132. Två föremål med koppling till kvinnlig 
kultutövning på Apalle-boplatsen? Till vänster: Mi-

niatyr av hängkärl i keramik. Till höger: Rullben från 
nöt med inristningar, bland annat i form av en fiskfi-

gur. Teckningar: Eva Craaford och Agneta Åker-
mark. Ej i skala. Omarbetade efter Eriksson (2003b: 

fig. 60) & Åkermark Kraft (2003: fig.131 ). 

Slutsatser: dräkt & makt, genus & identitet 
Exemplen som diskuterats i detta kapitel har 
framför allt fokuserats till personliga attribut och 
prestigeföremål för periodens elitkollektiv, med 
särskilt fokus på vapen och stora dräktattribut. 
Dessa var förmodligen kopplade till särskilda 
sociopolitiska och ceremoniella roller. I brist på 
mer precisa eller periodanpassade begrepp kan 
dessa roller benämnas som ceremoniella och 
politiska ledare, och olika former av rituella 
specialister. Tillverkningen av dessa föremål ger 
oss en sällsynt inblick i de publika ritualer som 
omgärdat föremålen och deras ägare, på ett sätt 
som annars bara brukar vara möjlig utifrån deras 
slutdeponering. 

Bronsets kommunikativa roll har tidigare fram-
hållits utifrån föremålens design, formspråk och 
funktioner. Marie Louise Stig Sørensen (1997) 
är en av dem som uppmärksammat bronsernas 
storlek och visuellt framträdande placering på 
dräkt och kropp som en indikation på att föremå-
len, och dess bärare, spelat nyckelroller i publika 
ceremonier. Sørensen har även antytt att inträd-
andet i roller kopplade till synliga attribut, i sig 
bör ha utgjort viktiga sociala transformationer: 

Their material manifestation furthermore gave 
these categories both reality and significance, 
and the move from one category to another - if 
and when possible, would have involved no-
tions of transgressions, transitions or transfor-
mation, in short implying socially acknowl-
edged changes. The further implications of 
such public categorization are likely to have 
been far reaching in terms of, for instance, so-
cial organisation and ritual practices, but such 
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consequences remain to be investigated. 
(Sørensen 1997:107f)

Genus var alltså en strukturerande princip, inte 
bara i användning och deponering, utan även i 
tillverkningen av prestigeföremål. Uppdelningen 
i produktionen vid långhus kontra kulthus faller 
in i den genusuppdelning som präglar delar av 
bronsföremålen (ex Sørensen 1987:100; 1989; 
Harding 2000:407 Holst 2013:107 m ref), och 
dräktskicket i sydskandinaviska elitgravar under 
äldre bronsålder (Bergerbrant 2007:8f; Holst & 
Rasmussen 2013:85, 97). Denna genusuppdel-
ning av maktsymboler och elitattribut framträder 
också i bronsernas slutdeponering (Levy 1982; 
Kock Johansen 1993; Rundkvist 2015). 

Ett exempel på detta framträder i Martin Rund-
kvists nyligen genomförda sammanställning av 
bronsdepåer i Mälardalsområdet (Rundkvist 
2015). Ett mönstrer är att ”skrotdepåer” i det 
bebyggda landskapet ofta innehåller blandade 
föremålstyper, medan depåer i vatten präglas av 
en tydligare selektion (Rundkvist 2015; se även 
Bradley 1990; Fontijn 2002). Rundkvists studie 
fokuserar på hur deponeringarna strukturerats i 
landskapet och opererar med de grova kategori-
erna ”vapen”, ”smycken” och ”redskap”. Möns-
ter i deponeringen av olika vapentyper lyfts 
fram, medan distinktioner inom kategorin 
smycken, som exempelvis halsringar eller bälte-
kupor, görs i mindre utsträckning. Utifrån 
Rundkvists förteckning kan man ändå utläsa att 
stora bältesattribut och vapen utesluter varandra 
då det rör sig om depåer i vatten och våtmarker. 
Alltså samma uppdelningar som råder i det äldre 
gravskicket och som här föreslagits för tillverk-
ningen i kulthusmiljöer kontra långhusmiljöer. 

Vi kan nu komplettera bilden av hur denna skill-
nad i funktion och användare speglas även i 
produktionen. Denna uppdelning har tidigare 
betraktats som ”only reflected in ritual desposit-
ion” (Gröhn 2004:117). Arkeologisk forskning 
har framgångsrikt synliggjort selektion i depone-
ringspraktiker under bronsålder, och det har 
framhållits att sådan selektion också bör ha
präglat produktionen (Fontijn 2002:27ff; Garrow 
& Gosden 2012:35). Som jag visat i denna av-
handling är bronshantverket under yngre brons-
ålder ett exempel på en sådan selektion i till-
verkningsprocessen. Tillverkning av bronsföre-
mål innebar alltså inte bara en materialisering av 
ett föremål, utan också en materialisering och 
kommunikation av social ordning. 

Bronssmedernas roll i de passageritualer och 
initieringar som skisserats här, var att manife-
stera kontinuitet och förändringar i samhällets 
maktförhållanden. Som Eugenia Herbert 
(1984:266) noterat angående initieringar av le-
dare i kongolesiska hövdingadömen är sådana 
tillfällen också: “rituals of enpowerment and 
protection, and the symbols that accompany 
them serve these ends.” Ett exklusivt och sym-
boliskt attribut – som till exempel svärd och 
bältekupor – var förmodligen mer än en person-
lig ägodel med högt ekonomiskt värde (Brück & 
Fontijn 2013; Fontijn 2002:28; se även Klevnäs 
2015:172ff). Dess betydelser var mångbottnade 
och djupt förankrade i förfäders kraft, magiska 
innebörder och kosmologiskt sanktionerade 
roller och var förmodligen en typ av inalienable 
objects (Brück & Fontijn 2013 sensu Marcel 
Mauss (2001 [1925]).  

De betydelsefulla sociala transformationerna då 
kvinnor och män inom elitkollektivet fick sina 
attribut vid kulthus och långhus visar att genus, 
ålder och identitet på ett intrikat sätt samman-
vävdes i framställningen av föremålet. Stora 
vapen och stora dräktattribut, som i många fall 
haft en stark genuskodning, antyder att dessa 
politiskt laddade passageriter utfördes för ut-
valda personer vid övergången till vuxenrollen 
(se tabell 12). Detta bör på något sätt ha varit 
knutet till puberteten eller unga vuxna: 

Many forms of ornamentation are gender-
specific, and since puberty marks the aquisition 
of a sexual identity, it seems to be at this mo-
ment that the differentiation takes place. (Her-
bert 1984:266)

Liksom föremålen i sig utgjorde publika mani-
festationer av bärarens status och speciella roll, 
tycks också själva gjutningen organiserats för att 
manifestera detta. Gjutningen av elitens person-
liga attribut har därmed på ett konkret sätt mani-
festerat sociala transformationer, och samtidigt 
upprätthållit och demonstrerat maktanspråken 
hos en lokal elit. Sådana initieringsritualer var, i 
linje med föremålens kommunikativa funktion, 
av offentlig eller semi-offentlig karaktär. I detta 
perspektiv framträder valet av att exponera gjut-
ningen i centrala och manifesta lägen inom 
boplatser och kultplatser som följdriktigt. 

The production of art is a creative act, not just 
in the sense of creating material culture but in 
bringing about – materializing – identities 
(which need not necessarily be those of the au-
thor); making them ‘real’. Because they bring 
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identities into being, objects are powerful me-
dia for social action and shared public under-
standings. Objects become ‘‘prosthetic extens-
ions of ourselves. (Sofaer 2007:2).

I den yngre bronsålderns samhälle tycks iscen-
sättningen kring produktionen därmed haft en 
central roll i skapandet av föremålets sociala 

värde. En sådan hantverksorganisation kan vara 
svår att förstå utifrån paralleller i dagens väster-
ländska kultur. En motsvarighet skulle kanske 
varit om vigselringar gjutits under bröllopet, om 
konfirmationskors tillverkats som ett led i kon-
firmationsritualen eller om kungakronor gjutits 
vid kröningceremonien. 

Plats Fragment av gjutformar för föremål
Långhusmiljö Kulthusmiljö

Apalle Halsring, holkyxa, tutulus, bältekupa, dräktnål(?) 
glasögonspänne(?), hängkärl(?), svärd/dolk(?)

Skälby Halsring, glasögonspänne, bältekupa, hängkärl,
skivhuvudnål, dolk, spjutspets(?), dolk/svärd(?)

Bredåker Halsring, skivhuvudnål, dräktnål(?), holkyxa(?)
Skuttunge kyrka Glasögonspänne(?)
Lilla Härnvi Halsring/hängkärl(?)
Tallboda Glasögonspänne
Vrå Halsring/dräktnål(?)
Vä Svärd/dolk
Fragtrup Armring
Hallunda Halsring, holkyxa, spjutspets, svärd/dolk,

dubbelknapp, kniv/rakkniv
Ryssgärdet Rakkniv/kniv(??), pincett(??)
Hunn Halsring, spjutspets, svärd, svärds-

/dolkklinga, bältekupa(?), hängkärl(?)
Hjälm Dubbelknapp, skivhuvudnål
Broåsen/Grimeton? Halsring, spjutspets, svärd/dolk, hals-

krage/armring
Brobakken Armring, svärd, svärd/dolk, glasögon-

spänne(?)

Tabell 12. Föremålstyper gjutna vid kulthus respektive långhus under bronsålder i södra Skandinavien. Ett fråge-
tecken efter föremålstypen indikerar en osäker bedömning, två frågetecken indikerar att föremålstypen uttolkats 

utifrån samstämmighet mellan bronset i metallsmältor och föremålsfynd från platsen. Notera att kulthusmiljöerna 
har en betoning mot säkra svärd och spjutspetsar, medan långhusmiljöerna har en betoning på stora bälteornament, 

som hängkärl och bältekupor. Detta indikerar att olika arenor delvis hyst tillverkning av olika föremål.

5.4.2. Slutdiskussion 

Från äldre till yngre bronsålder 
Gjutningens innebörd och organisation varierade 
beroende på vad som tillverkades, men också 
när. Under loppet av den nära 1000 år långa 
period vi kallar bronsålder tycks bronsgjutning 
ha gått från att vara en intim händelse i enskilda 
hus till att bli en dramatisk och ofta publik affär. 
Produktionen tycks inledningsvis ha handlat om 
att stöpa vapen och yxor i samlingslokaler eller 
större hushåll. Med tiden blev bronshantverket 
en allt mer komplex tradition, som allt oftare 
organiserades i form av dramatiska iscensätt-
ningar. Detta bekräftar att det rådde stora skill-
nader mellan den äldre och yngre bronsålderns 
hantverk, vilket tidigare antagits: 

One should also take into account regional and 
temporal differences, because in the Late 
Bronze Age the production of weapons, com-
plex ornaments, and other objects was proba-
bly organized in a very different way from that 
in the Early Bronze Age. (Fokkens & Harding 
2013:10)

Spåren efter det tidigaste koppar- och brons-
hantverket under senneolitkum och bronsålderns 
period I är tunt, och hittills koncentrerat till 
Danmark och sydligaste Sverige (se kapitel 
4.4.2.). Gjutspåren från de äldsta faserna hittas 
vanligen i rum inuti större långhus. Gjutavfallet 
tycks inte ha spridits utanför boningshusen på 
samma sätt som på den yngre bronsålderns 
boplatser. Också den rumsliga kopplingen till 
gravar och rituella platser saknas under den in-
ledande fasen (jfr Melheim 2012:253ff), även 
om svårigheten att datera enskilda gjutfynd gör 
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bedömningen osäker. Jag vill tolka gjutningarna 
i långhus under bronsålderns period I-II som 
laddade, men mer småskaliga händelser. Till-
verkningen i de stora husens bonings- eller mö-
tesrum kan knappas ha hyst några större grupper 
av människor. Med tanke på inriktningen mot 
yxor och vapen kanske tillverkningen främst 
knöt an till sociala projekt kring hushållet som 
grupp eller till hushållets olika ledare. 

I materialet från period III-yngre bronsålder kan 
vi istället ana en hantverksproduktion som på ett 
aktivt och mer varierat sätt användes i sociala 
och politiska strategier. Gjutningen blev nu en 
utbredd företeelse i stora grav- och boplatskom-
plex i hela regionen. Tillverkningen– särskilt av 
föremål för olika personer inom elitkollektivet –
visar ett heterarkiskt och varierat specialisthant-
verk som relaterade till en rad olika sociala pro-
jekt. Gjutning utfördes i flera arenor i bebyggel-
sen, knöt an till behoven hos flera olika personer 
och grupper. Denna bild stämmer väl överens 
med ett heterarkiskt samhälle med flera paral-
lella arenor och roller för maktutövning snarare 
än en strikt hierarki (Crumley 1979; Levy 1995; 
DeMarrais 2013).  

Till skillnad från specialisthantverk i hierarkiska 
samhällen med stark politisk centralisering, 
såsom hövdingadömen eller stater, saknas verk-
städer vid hövdingagårdar och centralplatser, 
eller särskilda hantverkskvarter i palats eller 
städer (ex  Brumfiel & Earle red. 1987; se även 
DeMarrais 2013:347f). Bronsgjutningen var inte 
rumsligt eller socialt avgränsat till samhällets 
toppskikt. Istället framträder en fascinerande 
bild av ett hantverk som var exklusivt och lad-
dat, men samtidigt var en central och närvarade 
praktik i olika delar av samhället. 

Heterarkier, hushåll & hantverkare 
Accepterar vi bilden som framträder ovan är det 
här frågan om en produktion som var inbäddad i 
kultutövning och samlingsplatser i lokala ledar-
familjers hushåll (ex Melheim 2015a; Melheim, 
Prescott & Anfinset 2016; Nørgaard 2016). 
Gjutningen var integrerad på olika bosättningar, 
del i begravningsritualer och ofta en manifest 
del av initiationer inom elitkollektivet. Däremot 
fanns ingen produktion i sfärer utanför de en-
skilda hushållen, såsom över-regionala sam-
lingsplatser eller politiskt centraliserade verkstä-
der (Wrang 1982; Levy 1991). I södra Skandi-
navien saknas också de politiska centra som 
brukar anses känneteckna ett hövdingadömes 
centraliserade maktutövning (Rahmstorf 

2012:322). Stora och små boplatser inom en 
bygd ingick i släkt- och alliansbaserade nätverk, 
präglade av såväl samarbete som beroenderelat-
ioner och konkurrens. Den lokala gjutningen var 
ett medel med vilket individer och familjer 
kunde bygga status (Rowlands 1980). Besök av 
hantverkare från dessa inflytelserika hushåll 
ligger förmodligen bakom enstaka gjutningar på 
mindre satellitbosättningar. 

Gjutningens organisation visar att de tradition-
ella modellerna och begreppen verkstadspro-
duktion och hushållsproduktion behöver uppdat-
eras och nyanseras. Hantverksorganisationen 
under bronsåldern har större likheter med den 
ceremonialiserade produktion som ingår i ge-
mensam ritual i många småskaliga samhällen 
(ex Spielmann 1998, 2002; Carter 2007; Niko-
laidou 2007; Hull 2014), än med centraliserad 
verkstadsproduktion i hövdingadömen och sta-
ter. Föremålsgjutningens roll i södra Skandina-
viens decentraliserade samhällen kan enligt min 
mening bäst belysas av den varierade hantverks-
utövning i olika hushåll och arenor som Eliza-
beth DeMarrais (2013) förespråkat för sam-
hällen med heterarkisk social och politisk struk-
tur (DeMarrais 2013). Hantverkarna utförde 
gjutningarna för och hos användarna av bronser-
na, både rumsligt och socialt. Antingen genom 
att besöka deras hushåll, eller genom att iscen-
sätta gjutningarna på grav- eller samlingsplatser 
på lokala ledarfamiljers bosättningar. Användar-
orientering och heterarki är därför begrepp som 
kan fånga viktig aspekter av denna hantverksor-
ganisation. 

Makt och mening i bronsålderns 
metallhantverk 
Bronshantverkets roll i reproduktionen av makt-
relationer gör att denna studie om brons – som 
så ofta – blir en studie om eliten. Elitkollektivets 
medlemmar synliggörs på nytt medan alla de 
som inte bar svärd eller fick en skivhuvudnål att 
bära i dräkten har en mer undanskymd position i
den här berättelsen. Var underlydande, släkting-
ar och grannar utanför elitkollektivet bara pas-
siva mottagare av bronshantverkarnas drama-
tiska manifestationer av makt och social ord-
ning? 

De nya insikterna i hantverksorganisationen som 
synliggjorts här kan också ge ingångar i hur 
hantverket uppfattades av de som deltog i och 
beskådade dessa ceremonier. Manifesta gjut-
ningar är skådespel som kan lyckas, men som 
också kan misslyckas: Marcia-Anne Dobres och 
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David Hoffman (Dobres & Hoffman 1999:213) 
har pekat på att ”performative aspects of techno-
logy” kan vara en källa till såväl erkännande 
som förlust av prestige och status i småskaliga 
samhällen. Denna dynamik bör hållas i åtanke 
då vi i fortsättningen funderar över metallhant-
verket som social och rumslig process. Materi-
alet har också visat att bronsgjutningen var nå-
got som angick hela samhället. Genom att iscen-
sätta viktiga sociala transformationer blev pro-
duktionen också en anledning till att människor 
samlades och träffades: 

In all initiation rituals there are highly dramatic 
moments, of excitement and tension, of solem-
nity and grandeur, and also of comedy. Ob-
servers vary in their concern to record or con-
vey these moments but there is no doubt that 
they are there. Nor must one ignore the ele-
ment of entertainment provided by these ritu-
als, particularly in societies where daily life 
may be drab, monotonous or full of anxieties. 
The singing, dancing and feasting that usually 
accompany them are enjoyed by the partici-
pants. […] The gathering together of people to 
hold ceremonies allows friends and kinsmen to 
meet, to entertain and be entertained, to flirt 
and gossip. (La Fontaine 1986:181).

I smältdegeln legerades såväl metaller som mer 
immateriella krafter i form av energin från för-
fäders reliker, den exotiska råvarans magiska 
ursprung och kanske styrkan från solen och sol-
hästens andedräkt (Thrane 2006; Goldhahn 
2007). Bronsets olika roller och värden var en 
komplex förening av estetik, magi, exotiskt ur-
sprung, teknologisk enchantment och material-
isering av makt. I gjutformen formades föremål, 
funktion, värde och identitet. Vi har länge för-
stått att bronserna var viktiga, men på vilket sätt
de var viktiga och av värde för bronsålderns 
människor har vi ännu bara skrapat på ytan av 
genom grova begrepp som ”prestige”, ”kult” och 
”reliker”. Denna räckvidd och mångfald i metal-
lens mening och betydelse kan belysas av 
nedanstående beskrivning av kopparens roll i 
förkoloniala Afrika, som jag tror går att se som 
en parallell till bronsets position i södra Skandi-
anvien 1500-500 f. Kr.: 

In precolonial Africa as a whole, copper was a 
signifier of status: status in the sense of wealth, 
prestige, rank, and authority, but also status in 
regard to gender, age, and the stages of human 
life. It was also used in a variety of other ritual 
contexts which are harder to categorize. The 
common denominator in its myriad uses, I will 
argue, is, or was, the connotation to power, un-
derstood not just in our narrower sense of po-

litical power – although this is a crucial part of 
its role – but power defined within a view of 
the world that assumes the interpenetration of 
the political, religious, social, economic, and 
esthetic spheres. (Herbert 1984:242).

Bronsteknologins speciella status och metallens 
framskjutna position i forskningen kan ibland 
tyckas överdriven. Jag är dock benägen att hålla 
med Anna Gröhn (2004:134), som konstaterat 
att ju mer man sätter sig in i bronsåldersmänni-
skornas bruk av metallen, desto mindre framstår 
det som en överskattning. Betraktar vi bronser-
nas agens, associationer och betydelser måste 
slutsatsen bli att metallen var viktig i väldsbil-
den, inte bara som ett instrument för iögonfal-
lande statusyttringar bland eliten, utan som en 
viktig kraft och materia med vidare betydelser 
socialt, kosmologiskt och existentiellt. Förmod-
ligen var detta en följd av starka föreställningar 
om metallens härkomst, kanske dess roll i myto-
logiska motiv och relationen till solen/månens 
kraft – en världsbild som det ännu återstår 
mycket att upptäcka av. Den kom att bli en 
självklar del i världsbilden för alla i samhället.
Även om bronset använts i många sfärer hade 
metallen en stark ideologisk position perioden 
igenom. Bronsåldern var, på många sätt, verkli-
gen bronsets tidsålder.  

5.4.3. Slutreflektion: materiell
produktion som social reproduktion

The stories we tell about technology reflect and 
can also affect our understanding of the place 
of technology in our lives and our society. 
(Bijker 1995:1)

Bronsgjutning var den teknologiska och sociala 
process som gav metallen sin kulturella form. 
Genom gjutningens tidbegränsade, dramatiska 
förlopp bröts vardagens rutiner för ett dramatiskt 
skådespel, ofta iscensatt för att bevittnas. I de 
publika ritualer tillverkningen var en del av, 
utgjorde gjutningen en central händelse där soci-
ala positioner och identiteter materialiserades.
Gjutteknikens inbjudan till omgjutning och där-
med möjligheten att integrera delar av äldre 
föremål i nya bronser – en praktik som kan anas 
av fragmenteringen, cirkulationen och depone-
ringen av ”bronsskrot” och delar av gamla före-
mål – innebar att produktionen sannolikt även 
förknippades med transformation av kraft från 
det förflutna och från förfäderna (Goldhahn 
2007:219; Helms 1993:142). 
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Gjuttillfället var en faktisk och symbolisk smält-
punkt där ikonografi, specialiserad teknologisk 
kunskap, ekonomiskt värde, sociala och poli-
tiska roller, samt kanske kraft från reliker, 
materialiserades i ett nytt föremål. Bronsgjut-
ning utvecklades under yngre bronsålder allt mer 
till en arena där sociala roller, maktrelationer 
och kosmologi kunde upprätthållas, markeras 
och gestaltas. Bronshantverket som tradition –
förvisso lokalt varierande, men i grunden starkt 
formaliserad och repetativ – gav kontinuitet åt 
bronset som meningsskapande medium. För 
varje gjutning upprätthölls länken till de makter 
som möjliggjorde de magiska transformationer-
na: 

Repetition constitutes reassurance that the en-
ergizing link between society and its cosmo-
logical realm and ancestral creative centres is 
still effective, still functioning. Repitition evi-
dences that aquirers or artisans are still capable 
of mediating between realms can still activate 
the power recieved from without and encapsu-
late or transform that power for the social 
good. (Helms 1993:214)

Det oansenliga avfallet från gjutplatserna erbju-
der oss ett nytt arkeologiskt fönster till de glän-
sande bronserna. En insikt i gjutplatserna för-
ankrar bronserna i de konkreta platser där de 
tillverkades och användes. De grav- och kult-
huskomplex och boplatser som framträder som 
viktiga noder för bronsålderns gjutning i den här 
studien var sannolikt platserna där föremålens 
bärare rört sig, initierats och levt stora delar av 
sina liv. Det är också i dessa miljöer vi kan anta 
att många av bronserna förvarades och användes
under sin livsbana. Sättet man valt att organisera 
gjutningarna på betonar att tillverkningen varit 
en socialt och kulturellt betydelsefull del i 
bronsföremålens biografi. Gjutningen som me-
ningsskapande process har tidigare varit relativt 
ouppmärksammad. Det var inte enbart genom 
cirkulationen och bruket av bronserna, eller i 
deras deponering i vattendrag och våtmarker, 
som deras sociala betydelser formats och upp-
rätthållits. Produktionen var en social och kultu-
rell process som var minst lika central i skapadet 
av föremålens form, mening och värde.  

Inom ramarna för en industriell och postmodern 
världsbild betraktas produktionen generellt inte 
som en del av föremålens livsbiografi, och till-
verkningen är inte heller synlig i kulturen – form 
priviligeras alltid framför process (Ingold 1993).
Som Tim Ingold framhållit (1993:161) är pri-
oriteringen i småskaliga samhällen utanför 

västvärlden ofta den omvända: ” […] what is 
essential is the act of painting itself, of which the 
products may be relatively short-lived – barely 
percieved before being erased or covered up.”. 
Under bronsåldern var förhållandet mellan pro-
duktion och konsumtion tveklöst mer samman-
vävt (Sørensen, Sofaer & Jørgensen 2018).

I dagens industrialiserade samhälle är produkt-
ionens roll i meningsskapandet kring föremål 
ofta begränsad. Själva tillverkningsprocessen, 
åtminstone massproduktion i industriell skala, är 
frånkopplad den kulturella betydelse vi tillskri-
ver ett föremål (Ingold 1993:161). Litteraturve-
taren och essäisten Nina Björk (2013) har på ett 
tankeväckande sätt uttryckt den industriella pro-
duktionens osynlighet, apropå konsumtionssam-
hällets attityd till varor och värde: 

Men när varorna sedan står där på hyllorna, i 
skyltfönstren, på bilderna i reklamen är allt 
detta mänskliga arbete borta från dem, har spå-
ren av mänskligt arbete utplånats från dem. 
Vilka naturresurser som har tagits i anspråk för 
att tillverka dem, villkoren för de som har pro-
ducerat dem, deras miljöpåverkan, graden av 
förnyelsebart material som har använts – om 
detta vet vi intet. Varorna är nu tomma objekt, 
fråntagna all historia och mening. Och det är 
just för att de har tömts på den mening de fak-
tiskt har som de kan fyllas med en ny mening 
som de egentligen inte har. (Björk 2013:74-75) 

Teknologins och bronsets egenskaper möjlig-
gjorde iscensättningen av gjutningen som dra-
matiska och socialt betydelsefulla ritualer. Olika 
material inbjuder till att specifika riktningar 
utvecklas och utforskas inom en viss hantverks-
tradition (Sørensen, Sofaer & Jørgensen 
2018a:22). Att det var just gjutning snarare än 
hamring som dominerade tillverkningstekniken i
Skandinavien under 1500 år visar att just gjut-
momentet kom att få en central betydelse som 
process. Det var genom en smältning och total 
transformation genom gjutning som föremål 
skulle skapas. Alla bronser föddes genom elden. 
Metallen är också ett medium som förmår inför-
liva influenser och material från avlägsna tider 
och platser i nya föremål (Caple 2010; Garrow 
& Gosden 2012:20). Gjutandets dramatiska, 
transformativa och iögonfallande förlopp kom 
att utnyttjas till fullo under bronsålderns andra 
del. Järn och smide kan också iklädas många 
kulturella och sociala former, men att organisera 
järnframställning på samma sätt hade inte varit 
tekniskt möjligt – då materialet och tekniken har 
helt andra förutsättningar. Detta ger en tanke-
väckande aning om mångfalden av mänskliga 
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och icke-mänskliga förutsättningar som formar 
en hantverkstradition. 

Bronsgjutningens organisation visar också den 
publika ritualens betydelse för upprätthållandet 
av sociala insitutioner och ideologier i småska-
liga, och politiskt decentraliserade samhällen. 
Gemensamma ceremonier var centrala för att 
kommunicera och förhandla ideologier utan 
centraliserad administration, text eller stabila 

makthierarkier. Den publika ritualens centrala 
roll i social reproduktion under yngre bronsålder 
har tidigare framhållits utifrån ceremoniella 
dräktutstyrslar och storslagna våtmarksoffer 
(Sørensen 1989:480ff). Det visar sig nu allt tyd-
ligare att tillverkningen av bronser– liksom 
bronserna själva – var en aktiv och iögonfal-
lande strategi i social reproduktion i södra Skan-
dinaviens bronsålderssamhällen. 
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VI. SLUTSATSER 

Utgångspunkten för den här avhandlingen har 
varit att ta fasta på det växande källmaterialet 
efter bronshantverk från utgrävda bronsålders-
miljöer. Materialet har, trots allt fler fynd, an-
setts diffust och inte alltid stämt överens med de 
förväntade kategorierna centraliserad prestige-
godsproduktion kontra en småskalig produktion 
i enskilda hushåll. Jag var nyfiken på hur de 
oansenliga fynden av deglar och gjutformar kan 
belysa bronshantverkets organisation utifrån ett 
mer ingående platsperspektiv, där vi också för-
söker förstå hur hantverket iscensatts och upp-
levts på en mänsklig skalnivå.  

Frågeställningarna inriktades mot att ta reda på: 
(1) vad gjutavfallet representerar och i vilken 
mån det kan användas för att identifiera gjutplat-
serna, (2) på vilka rumsliga och sociala arenor i 
bebyggelsen som bronsföremål tillverkats och 
varför gjutning utförts på dessa platser, samt (3), 
hur tillverkningens iscensättning och kontexter 
kan belysa bronshantverkets koppling till sociala 
hierarkier, och gjutandets betydelse i samhället.  

I avhandlingens empiriska analys har gjutfyn-
dens spridning och kontexter tolkats och jäm-
förts. Jag har diskuterat hur gjutning bedrivits 
såväl inom platser som mellan olika platser.
Vidare har likheter och skillnader mellan gjut-
ningens organisation i olika regioner i södra 
Skandinavien analyserats. Avhandlingens resul-
tat kan både bekräfta, nyansera och komplettera 
tidigare tolkningar.  

Gjutplatser & bebyggelse 
� De spridda och mycket fragmenterade gjut-

fynden kan ofta användas för att rekonstruera 
gjutplatser eller sannolika områden med gjut-
ning. Bitar av keramiska gjutformar är, vid 
sidan av degelfragment, de vanligaste arkeo-
logiska spåren efter bronsålderns metallhant-
verk. Keramiska gjutformar återfinns i regel 
som små, nötta fragment, i vissa fall så sön-
derfallande att de endast kan observeras i fält. 
Trasiga degel- och gjutformsfragment har av-
satts nära de ursprungliga gjutplatserna, oftast 

sekundärt, i likhet med platsens övriga avfall,
eller primärt, i och runt själva gjuthärden. 
Den säkraste indikationen är fynd av små 
droppformade metallsmältor i eller intill spe-
cifika eldstäder. Metalldetektering, samt prio-
ritering och handgrävning av kulturlager och 
anläggningar, är därför avgörande för identi-
fiering av gjutavfall. Gjutplatser har tidigare 
ofta förbisetts på grund av förväntningar på 
tydliga verkstadsplatser och permanenta an-
läggningar som ugnar.  

� Bronsålderns gjutning i öppna härdar med 
direktverkade bläster innebar att tillverkning-
en var förhållandevis mobil. Utrustningen 
som krävdes, i form av tuyére och blåsbälgar, 
deglar, gjutformar, verktyg och bränsle, 
kunde lätt flyttas till olika härdar. Bronsgjut-
ningen var en flexibel aktivitet, som kunde 
utföras både inomhus och utomhus. Gjuttek-
nikens flexibilitet tycks ha utnyttjats för att 
iscensätta gjutning på flera olika platser. 
Bronsföremål har tillverkats i och bredvid 
byggnader, mitt i och i utkanten av boplatser, 
på gårdsplaner, på upphöjda terrasslägen 
bredvid gravar, vid och i kulthus.  

� Detta sätt att organisera gjutplatserna kontras-
terar mot specialiserat metallhantverk under 
till exempel järnålder och historisk tid, då det 
ibland förekommit särskilda smedjor, verk-
städer och hantverksplatser. Bronsålderns 
avancerade, och ofta mycket komplexa gjut-
ningar, utfördes däremot vid olika slags 
öppna härdar. Snarare än koncentrerade ack-
umulationer av avfall kring ett specifikt hus 
eller område – den förväntade bilden av sär-
skilda bronsgjutarverkstäder – är bronsål-
derns gjutplatser mer utspridda och lokali-
serade till flera olika arenor i bebyggelsen.  

� Under äldre bronsålder, period I-II, kan till-
verkning av bronsföremål beläggas vid stora 
långhus på vissa boplatser. Detta framträder 
tydligast i Danmark och Sydsverige, medan 
boplatsmaterialet från äldsta bronsålder i res-
ten av Skandinavien än så länge är alltför 
outgrävt för att kunna bedömas. Kopplingen 
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till stora långhus kan tyda på en mer restriktiv 
och monopoliserad tillverkning under den in-
ledande delen av perioden.  

� Under mellersta-yngre bronsålder, period III-
VI, bedrevs bronsgjutning på merparten av 
de undersökta grav- och boplatskomplexen. 
Bosättningarna från denna period var oftast 
vidsträckta bebyggelsekomplex, med direkt 
närhet till gravar. Gjutning kan i några fall 
också belagäggas vid små, mer kortvariga 
ensamgårdar eller satellitgårdar, utan anslu-
tande grav- och kultplatser. Exemplen visar 
på tillverkning av holkyxa och holkmejsel 
vid mindre gårdar, men exemplen är än så 
länge få. Antagandet om ett bronshantverk på 
två olika samhälleliga och bebyggelsemäss-
iga nivåer (stora bosättningar kontra ensam-
gårdar) under yngre bronsålder kan därför 
bekräftas. 

Metallhantverkets rumsliga & 
sociala organisation 
� Gjutning av vardagsföremål och prestigefö-

remål förefaller inte ha strukturerat hantver-
kets organisation. Prestigeföremål och ”var-
dagsföremål” har gjutits i såväl långhusmil-
jöer som kulthusmiljöer under mellersta-
yngre bronsålder.  

� Utifrån skillnader i gjutformsmaterialet har 
jag föreslagit hypotesen att gjutning i lång-
husmiljöer kontra grav- och kultplatsmiljöer 
delvis inriktades på olika slags föremål. 
Gjutning av prestigeföremål knutna till ritu-
ella specialister i en kvinnlig sfär av elitkol-
lektivet, såsom stora bältesattribut, har skett i 
långhusmiljöer. Prestigeföremål kopplade till 
krigare och delar av den manliga sfären inom 
elitkollektivet, såsom svärd och spjut, har 
däremot gjutits i kulthusmiljöer. De tilltänkta 
bärarnas genus och sociala roll tycks därmed 
ha varit en viktig faktor som strukturerat till-
verkningen av elitkollektivets statussymbo-
ler.  

� En betydande andel av bronsföremålen, sär-
skilt prestigeföremål, tillverkades för en-
skilda personer. Därför bör många gjutningar 
ha motiverats av – och sammanfallit med –
förändringar i sociala identiteter. Sannolikt 
utfördes metallhantverket då som en del i
passageriterna då föremålets ägare initierades 

i en ny roll. Produktionen har iscensatts på 
olika sätt beroende på de producerade före-
målens betydelser och tilltänkta bärare 

� Bronsgjutningen har ofta skett i centralt be-
lägna, upphöjda och/eller synliga lägen i be-
byggelsen. Iscensättningarna talar för att till-
verkningen av ett nytt bronsföremål ibland 
utfördes som semi-publika eller publika ri-
tualer. Gjutning i framträdande lägen inom 
stora grav- och boplatskomplex representerar 
sannolikt tillverkning av föremål av stor be-
tydelse i lokalsamhället. Gjutningen är det 
delmoment i bronshantverket som bäst läm-
par sig att exploatera i ceremoniella skåde-
spel, på grund av processens korta, drama-
tiska förlopp, tydliga klimax och starka sin-
nesintryck, som bör ha utgjort effektfulla av-
brott mot vardagen. Tillverkning av 
prestigeföremål, som till exempel svärd/dolk 
och spjutspetsar vid kulthus och avsatser på 
gravfält, talar för att de var avsedda att be-
traktas och utförts som del av publika ritua-
ler.  

� Tillverkning av holkredskap tycks ha varit en 
viktig del i sociala projekt kring det enskilda 
hushållet under yngre bronsålder. Att gjut-
ningar av holkredskap ibland iscensatts vid 
långhus – även då det gällde enstaka gjuttill-
fällen på ensamgårdar – innebär att själva 
uppvisningen av gjutningen var viktig även 
här. Kanske sammanföll tillverkningen av en 
ny yxa eller mejsel med ritualerna kring eta-
bleringen av ett nytt hushåll. Ett tecken som 
styrker en sådan hypotes är att kompletta 
gjutformar för holkredskap ibland offrats i 
långhus från yngre bronsålder. Ifall gjutning 
på satellitgårdar utförts av hantverkskunniga 
från en större bosättning, som föreslagits här, 
har gjuttillfället också inneburit en effektiv 
manifestation av denna beroenderelation eller 
tillhörighet. 

Metallhantverkets politiska & 
rituella dimensioner 
� Många av bosättningarna där man tillverkat 

statusföremål som vapen eller stora bältes-
attribut (ex Apalle, Hallunda, Kirkebjer-
get/Voldtofte, Hunn) utgör stora grav- och 
boplatskomplex som periodvis kan ha funge-
rat som samlingsplatser för en större bygd. 
Gjutningarna kan då ha ingått i viktiga cere-
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moniella sammankomster där man initierat 
nya ledare, inträtt i nya sociala institutioner 
eller kollektiv, samt åskådliggjort viktiga so-
ciala förändringar inom en större klangemen-
skap. Bronsgjutningen var därmed en aktiv 
strategi i upprätthållande och förhandling av 
samhällets sociala strukturer. 

� Gjuttillfället tycks ha varit ett viktigt tillfälle 
för att manifestera maktrelationer och sociala 
identiteter. Produktionens iscensättning var 
därmed en viktig del i skapandet av bronser-
nas mening och värde. Gjutningens roll i 
publik ritual och social reproduktion under 
yngre bronsålder visar ytterligare ett exempel 
på hur specialisthantverk i småskaliga sam-
hällen exploaterades politiskt och socialt.  

� Möjligheten att forma brons genom snabb 
upphettning i olika rumsliga iscensättningar 
är en egenskap som tycks ha exploaterats på 
allt mer utstuderade sätt under yngre bronsål-
der. Gjutningen utgjorde ett tidsmässigt be-
gränsat förlopp där man, närmast i ett slag, 
materialiserade föremål, värde, identitet och 
person. Gjutningens effektfulla transformat-
ion har få motsvarigheter i andra, samtida 
teknologier. Bronsgjutningen var, tack vare 
dessa egenskaper, möjlig att exploatera i ef-
fektfulla ritualer. Bronsets agens och egen-
skaper är därför en viktig förklaring till hant-
verkets sociala organisation och kulturella 
roll i bronsålderns samhällen.  
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English Summary 

I. INTRODUCTION 
This thesis explores the spatial, social and politi-
cal contexts of bronze casting in the Bronze Age 
communities of southern Scandinavia. 

Production of metalwork has primarily been 
associated with the demands of emerging elites 
for prestige goods. Accumulating, wearing, gift-
ing, and sacrificing bronzes to gain and maintain 
social power is considered a key feature of 
Bronze Age political economy. Hence political 
influence over the acquisition, production and 
distribution of the metal is a prevalent theme in 
previous research. The organization and control 
of metalworking have been imagined and inter-
preted through a variety of concepts: as central-
ized workshops with mass production, as esoter-
ic crafting in cult-houses, as attached specialists 
in elite households, and as household production 
at common farmsteads. 

Since the 1950s a two-tiered organization of 
bronze-working has been assumed: elite-
controlled centralized production of prestige 
goods, in combination with a simpler, more 
widespread household form of production. This 
two-level archetype is based on functional clas-
sification of the bronze objects, together with 
anthropological models of specialist crafts in 
hierarchical societies/chiefdoms. The archaeo-
logical evidence from actual production sites, 
however, has rarely been consulted or analyzed 
systematically to support or challenge this pic-
ture. The problem is not an absence of data, but 
that material assemblages of casting debris have 
been perceived as vague, and as difficult to fit 
into pre-existing categories. Current models and 
hypothesis therefore remain qualified specula-
tions. 

In this thesis, the debris from actual casting sites 
forms the starting point from which metalwork-
ing and its position in society is explored. New 
source material, which has grown rapidly 
through extensive contract archaeology during 
recent decades, is particularly emphasized. Rel-
evant excavation reports have been analyzed 

with a special focus on reconstructing the spatial 
and social contexts of metalworking. The spatial 
analysis has made use of three different contex-
tual scales: the type of site (e.g. settlement), the 
type of arena where casting took place (e.g. 
longhouse, burial ground), and the precise set-
ting of the casting (e.g. a particular fireplace and 
the immediately surrounding activity area).  

A central aim has been to reach for a human-
level perspective on how castings of bronze 
objects were organized, staged and perceived. 
Inspiration and conceptual tools are drawn from 
various strands of archaeological, anthropologi-
cal and sociological thought. Key theoretical 
themes underlying the study are: social and po-
litical contexts of skilled crafting in non-
industrial societies; crafting as performance; the 
nature of prestige goods; the role of Bronze Age 
metalwork in social projects; and the organiza-
tion of settled space. Ultimately, the organiza-
tion of ancient metalworking is a window to past 
lives, values, societies and worldviews. 

The overarching purpose of the thesis is to fur-
ther our knowledge of how bronze crafting was 
organized during the Bronze Age in southern 
Scandinavia. Developing out of a critical review 
of previous research, three groups of research 
questions were formulated to guide the analysis: 

1. What does the casting debris found in 
excavated Bronze Age contexts repre-
sent, and how does it relate to the origi-
nal production loci? 

2. Where was casting carried out in rela-
tion to the settled landscape, at what 
spatial and social arenas were different 
bronze objects manufactured, and which 
factors can explain the choice of casting 
locus? 

3. How may these new observations re-
garding spatial and social organization 
of production illuminate the role bronze 
casting played in Bronze Age societies, 
and in particular the relationship be-
tween metalworking and the social 
elite? 
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The first chapter proceeds with an analysis of 
previous research. It is divided into four chrono-
logical sections, reflecting prevalent theoretical 
trends. Three main conclusions are drawn from 
the review of previous studies:  

1) Source material from actual production 
sites has been used only sparsely in building 
interpretations of metalworking organization. 
Instead, arguments have been based on the 
perceived functions of objects (prestige ver-
sus utilitarian) and influenced by neo-
evolutionary anthropological models of spe-
cialized crafting in hierarchical, complex so-
cieties. An important starting point for this 
thesis is to build interpretations from observa-
tions of repeated actions within several sites. 
Grounded interpretations are key to generat-
ing nuanced understandings of the past.  

2) Previous research – including “non-
functionalist” approaches and studies of ritual 
aspects of crafting – is coloured by an indus-
trialist conceptual framework. The notion of 
production in workshops has been particular-
ly influential for the perception of bronze-
working. The concept of workshops has led 
to specific ideas about likely forms of elite-
sponsored crafting, and has also had a more 
direct impact on how the remains of casting 
sites are expected to appear when found dur-
ing excavation. I have strived to avoid indus-
trial concepts like workshops, and to explore 
alternatives in more inclusive and less preju-
dicial terminology. 

3) Bronze Age metalworking is traditionally 
believed to have been organized at two levels 
of society: centralized workshop production 
at elite sites contra dispersed production in 
common households. Interpretations of exca-
vated sites as either the one or the other have 
often been based on the amount of casting 
debris, rather than the content and context of 
production. Here it will be shown that an up-
dated view on the nature of the bronze objects 
produced, and the nature of the communities 
producing them, is of key importance when 
reconstructing the organization and social 
context of metalworking. 

II. TRACES OF BRONZE CASTING 
An essential question before analyzing produc-
tion sites is: what kind of evidence can be ex-

pected from a location where bronze objects 
were made around 3000 years ago? In this chap-
ter I explore this question through a critical re-
view of the evidence, and an overview of current 
knowledge of Bronze Age bronze-working tech-
niques. This brings the first part of the answer to 
the first research question regarding what the 
casting debris represents, and to what degree it 
indicates original production loci. 

Production of bronze objects – mainly by cast-
ing – can be regarded as a specialized craft. By 
specialization I mean skills and techniques that 
demanded training, and therefore were not mas-
tered by everyone in society. We can assume 
that bronze-working, with all its complex steps 
and associated ceramic and lithic technologies, 
was performed by a restricted number of people 
in each community. The level of skill and com-
plexity of the production process varied for dif-
ferent types of objects. Considering the skills in 
carving and aesthetical conventions required for 
modelling ceramic clay, beeswax and soapstone 
it is also likely that multiple crafters were in-
volved in the production of one object.  Finally, 
we can assume that bronze technology – as all 
complex technologies in oral, small-scale socie-
ties – was highly ritualized and viewed through 
symbolic and mythological symbols and mean-
ings. This dimension is difficult to reconstruct 
archaeologically. Finds of blast nozzles shaped 
as animal heads/horse heads give a rare insight 
into such symbolic and narrative aspects of pro-
duction. 

In this period bronze was melted and alloyed in 
open fireplaces. This required a temperature of 
approximately 1000o C, which was achieved 
through forced draught, with an air-stream di-
rected towards the melting crucible in the hearth 
from above. The evidence for this method is 
firstly the shape and sintering patterns of Bronze 
Age crucibles, and secondly the occurrence of 
L-shaped blast nozzles. Furnaces were not used 
for bronze-working, despite the common as-
sumption in previous research. Hearths for melt-
ing bronze varied in shape, size and construc-
tion. They can only be distinguished from ordi-
nary cooking and other hearths through associat-
ed finds of debris from melting and casting. 
Small bronze droplets in or immediately around 
a fireplace are the most indicative find. 

Hearths used for melting metal were presumably 
cleaned after use, and any possible bronze spill 
collected. Hence such structures are rarely pos-
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sible to detect. Instead, the most manifest re-
mains of metalwork production are ceramic 
debris from crucibles and casting moulds. These 
are byproducts of casting – sometimes accom-
panied by small droplets or melts of bronze. 
Other stages of the production process are not 
archaeologically visible, for example prepara-
tion of charcoal, or the intricate manufacturing 
of moulds and wax models. Ceramic casting 
debris has a particular composition, making it 
possible to distinguish from contemporary pot-
tery.  

As these find categories are waste, it is essential 
to consider how they were subjected to a range 
of formation processes and depositional practic-
es. As I show later in the thesis, casting debris is 
commonly found as secondary deposits in cul-
tural layers, pits or mounds of fire cracked 
stones. Exceptions are a few cases of intact 
moulds for socketed tools, ritually deposited as 
house offerings during the Late Bronze Age. I 
therefore argue that crucibles and moulds mainly 
represent secondary waste, often deposited in 
close vicinity to the original casting loci. This 
evidence can often provide good indications 
about the spatial organization of casting.  

III. BRONZE CASTING IN THE MÄLAR 
VALLEY REGION 
This chapter presents the main empirical analy-
sis of the thesis. The organization of bronze-
working in the Mälar Valley region is explored 
through a case study synthesising archaeological 
excavation results from the last century.  

First, the chapter presents an overview of the 
available evidence. This survey has collated a
total of 40 sites with confirmed casting (27) or 
suspected casting (13) from the Bronze Age. 
The survey confirms the prevailing assumption 
that bronze-working was a widespread practice, 
rather than limited to a few, extraordinary sites. 
Bronzes were produced in dwellings and at 
grave fields/ritual sites, within the settled land-
scape. So far, there are no indications of bronze-
working from remote outland activity zones, or 
at so-called enclosed hill-top sites, nor from the 
majority of excavated burial grounds. 

Second, the case study proceeds to a more de-
tailed investigation of metalworking within se-
lected individual sites. The settlements of Apalle 
and Ryssgärdet in Uppland, north of Lake Mä-
laren, are chosen as key sites in this analysis. 

Typical of settlements in the region they cover 
extensive areas, featuring long-houses, small 
buildings and extensive outdoor areas for cook-
ing and other activities. They can both be con-
sidered large settlements, consisting of multiple 
households in each phase. Both sites were also 
used during a long time-period with continuity 
from the Late Neolithic through the Bronze Age. 
Apalle and Ryssgärdet were selected due to their 
favorable qualities for spatial studies. This is a 
result of careful excavation techniques, large-
scale trenches resulting in extraordinarily holis-
tic understanding of the site, and detailed docu-
mentation and analysis of casting debris. Fur-
ther, they exemplify two important types of are-
nas of metalworking in the Bronze Age: long-
house contexts and cult-house contexts respec-
tively.  

At Apalle, the distribution of casting debris indi-
cates metalworking at the settlement throughout 
period II/III to period VI. A concentration of 
mould and crucible fragments at a centrally lo-
cated circular building, previously suggested to 
be the main crafting hut/enclosure, is demon-
strated to have been only one of several casting 
loci within the settlement. Bronze-working fea-
tured at central courtyards, inside long-houses 
and other buildings, as well as in a large, com-
munal area in the southern part of the settlement. 
The production at Apalle included a wide range 
of objects, from simple neck-rings, dress pins 
and axes, to complex lost-wax-castings of pres-
tigious objects such as belt ornaments and fibu-
las. This being one of the region’s largest grave 
and settlement complexes, the production of 
prestigious regalia indicates the presence of a 
local elite. This thesis argues that the crafting of 
such objects may have been staged as part of 
public rituals during feasts and ceremonies at 
times when the settlement functioned as a re-
gional gathering place.  

At Ryssgärdet, the longhouse area in the settle-
ment only yielded a few traces of casting. In 
contrast, most metalworking debris was found 
by the grave and cult-house contexts located at 
two rocky hilltops in the northern area of the 
settlement. Bronze casting had been carried out 
in and/or in front of two small, robust cult-
houses. The cult-house areas had been used for 
feasting, ritual drinking, mortuary rituals and 
ceremonial gatherings, possibly including tattoo-
ing. In addition a possible link to hunting wild 
game and warfare is suggested. The Ryssgärdet 
settlement spanned from the Late Neolithic 
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through the Bronze Age. The cult-houses were 
difficult to date, but appear to have been most 
intensely used during period III-IV. The types of 
bronzes produced at Ryssgärdet are mostly un-
known, but the chemical composition of the 
melts and artifacts point to local casting of twee-
zers and awls. A possible connection between 
cult-houses and production of tools for razor kits 
is suggested. Like Apalle, Ryssgärdet was prob-
ably among the largest grave and settlement 
complexes in its region. It might occasionally 
have functioned as an arena for gatherings, cult 
and feasts for a wider community, and parts of 
the bronze-working likely related to such occa-
sions. 

The analysis and comparison of Apalle and 
Ryssgärdet bring to light several intriguing dif-
ferences. Although they represent similar sites –
large grave and settlement complexes in densely 
populated Bronze Age areas – the excavations 
have mainly revealed two different sections of 
the complexes. In Apalle, a uniquely well-
preserved dwelling with multiple long-houses 
and other buildings was discovered. In 
Ryssgärdet, the dwelling area was less well pre-
served; instead ritual milieus with cult-houses 
situated at the higher areas of the complex were 
seen clearly. Metalworking occurred in both 
these arenas; beside the longhouses in Apalle 
and beside the long-houses and the cult-houses 
at Ryssgärdet. Comparing these results with the 
data from other, well-excavated sites supports 
the hypothesis that metalworking in cult-house 
contexts and longhouse contexts was a structur-
ing principle in the spatial organization of larger 
settlement complexes during the mid-late 
Bronze Age. To summarize, bronze-working 
took place in the midst of settled areas – but 
divided between two different forms of arena. 

These results also make it possible to hypothe-
size about sites with more limited preservation 
or material from older excavations with less 
comprehensive documentation. It is argued that 
casting at the famous “workshop” at Skälby in 
Uppland can be now be re-interpreted as casting 
in a longhouse context. The interpretation of the 
bronze casting activities at the cult-
house/workshop at the renowned Hallunda set-
tlement is also reconsidered and somewhat mod-
ified. Here, I point to a previously unidentified 
cult-building, consisting of four large, stone-
lined post-holes, previously understood as ‘fur-
naces’.

In conclusion, the case studies show that casting 
of bronze objects was common at grave- and 
settlement complexes in the Mälar Valley, at 
least during the Late Bronze Age. The oldest 
indications of local bronze-working so far date 
to period II/III, but this should be seen in rela-
tion to the generally only slight evidence of Ear-
ly Bronze Age dwellings in the region.  

Casting debris – mostly crucible and mould 
fragments – occurs in cultural layers, waste pits, 
heaps/mounds of fire-cracked stones, and in a 
few cases as secondary fill in postholes and 
stone-settings. Waste from bronze-working ap-
pears to have been (secondarily or primarily) 
deposited close to the area of production. Only 
in one case, at the Bredåker settlement in Up-
pland, has the specific hearth used for melting
bronze been possible to identify with certainty, 
thanks to associated finds of small metal drop-
lets.  

The arenas for bronze casting, as mentioned 
earlier, seem to fall into two different types: 
longhouse contexts where people lived and 
worked, and cult-house contexts, more exclu-
sively used for burials and specific ritual activi-
ties. Prestigious objects were produced both in 
dwellings and at cult-houses. This demonstrates 
that advanced production of prestige goods was 
not organized in specialized, spatially secluded 
or centralized workshops. Rather, valuable 
bronzes came about in several different arenas 
and under various circumstances.  

The question then is what this variation means. 
Why were some bronzes cast at cult-houses and 
some at longhouses? Based on the identified 
casting moulds found at longhouse and cult-
house contexts, I suggest that production in 
these two arenas partly aimed at different types 
of objects. A separation between male-
associated weapons and large belt elements for 
female elites is indicated. This would signify 
that craft organization was structured by differ-
ent ritual/political spheres and genders. This 
interpretation is further explored in chapter V. 

IV. BRONZE CASTING IN SOUTHERN 
SCANDINAVIA 
This chapter presents sites with evidence of 
bronze-working from other parts of southern 
Scandinavia, as a contrast and comparison to the 
case study. A selection of sites were chosen 
from today’s Sweden, Norway and Denmark. 
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These examples are presented in geographical 
order (4.2. Swedish east coast, 4.3. Southern 
Norway & Swedish west coast, and 4.4. South-
ern Halland, Scania & Denmark). The study is 
mainly based on data published in previous pa-
pers, reports and regional overviews. The analy-
sis and discussion of this material reveal similar-
ities as well as some regional differences in the 
spatial organization of bronze-casting. 

In contrast to Sweden and southern Norway, the 
Danish islands have yielded substantial evidence 
of metalworking from the earliest Bronze Age. 
Evidence from period I-III shows that bronzes 
were cast indoors, in long-houses of Early 
Bronze Age settlements. Houses with metal-
working appear generally slightly larger than 
average. Examples of sites with metalworking in
large longhouses are Store Tyrrestrup, Skydstrup 
and Lundbro II, all on Jutland in Denmark. 
Swedish examples of Early Bronze Age bronze 
crafting are few. One case is known from the 
Elinelund settlement in Scania, with casting in 
period II. Another possible case from period II-
III is the large longhouse at Bruatorp settlement 
in Blekinge. However the Bruatorp find consist 
of bronze melts, rather than crucibles and 
moulds, making this interpretation more specu-
lative.  

The concentration of bronze-working in larger 
longhouses may indicate a higher degree of spa-
tial – and presumably political – monopolization 
than we see in later periods. However, the func-
tion of these larger buildings remains unclear. 
Large houses might represent wealthy house-
holds tied to political leadership or social status, 
but could also represent metalworking in shared, 
communal houses. Additionally, it should be 
stressed that dwellings from the earliest Bronze 
Age are still less well-known compared to the 
settlement record of later periods. The organiza-
tion of bronze-working during the initial centu-
ries of the period still remains less well-
understood. Future investigations will probably 
give better answers, as further evidence emerges 
and more detailed regional studies are carried 
out. 

During the mid-Late Bronze Age, from period 
III and onwards, the production of bronzes be-
came both more widespread and more diversi-
fied. Bronze objects were manufactured within 
most grave and settlement complexes of the 
period. Similar to the pattern observed in the 
Mälar Valley region, metalworking in southern 

Scandinavia was practised in two main arenas –
longhouse contexts and cult-house contexts re-
spectively. The production in these arenas in-
cluded a variety of objects. Casting of prestig-
ious items is evident from both contexts. Fur-
thermore, production was staged in a variety of 
indoor and outdoor settings, between graves, by 
cult-houses, in long-houses, at farmyards, or in 
other communal areas. 

The spatial organization of prestige goods pro-
duction at large and wealthy settlements, such as 
Håg, Kirkebjerget/Voldtofte, Södra Kristineberg 
and Vindblæs, has not been possible to recon-
struct based on the documentation available. At 
sites where more detailed reconstruction of cast-
ing loci was possible, however, the spatial and 
social division in production of weapons versus 
large belt ornaments seems to be a persistent 
tendency in regions outside the Mälar Valley 
area as well. Furthermore, bronze casting at 
larger grave- and settlement complexes often 
appears in central and conspicuous settings, 
suggesting that production was integrated and 
visible in the settled arena. This indicates that 
metalworking was sometimes performed as pub-
lic events. 

In contrast to the evidence available from the 
Mälar Valley area, data from other parts of 
Sweden also testify to bronze casting at small, 
single farms. This interpretation is suggested for 
the Late Bronze Age settlements at Rambodal, 
Östergötland, and Degeberga in Scania. Both 
sites were in use from period IV-VI, were spa-
tially limited to a few thousand square meters, 
and lacked obvious connections to contemporary 
ritual areas/burial grounds. In Degeberga, a 
mould for a period IV-chisel had been deposited 
in a post-hole of a long-house. In Rambodal a 
fragment of a broken soap stone mould for a 
socketed axe-head from period V/VI was recov-
ered from a cultural layer beside a long-house. 
These moulds for socketed tools indicate small-
scale production occurred at these single farms. 

Metalworking at single-household contexts, a 
site type rarely identified by commercial excava-
tions, signals that production of bronzes was 
carried out at different levels of Late Bronze 
Age society – both at smaller and larger settle-
ments. The social implications of this possible 
hierarchy are further discussed in chapter V. 
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V. THE ROLE OF BRONZE CASTING IN 
SOCIETY 
This chapter discusses and contextualizes the 
results of this study in relation to wider research
contexts, and to relevant parallels from anthro-
pology and craft studies. The main argument 
developed throughout this discussion is three-
fold: 1) in the mid-Late Bronze Age casting 
developed into an elaborate, display-like prac-
tice, often performed as public rituals; 2) cast-
ings were staged and organized differently de-
pending on the meaning and intended user of the 
manufactured object; 3) many bronzes were 
attributes of special social identities – primarily 
within the elite collective. Consequently, the 
casting of a new object was often motivated by, 
and linked to, initiations of persons into new 
roles. Hence, the act of casting not only materi-
alized the physical object, but also shaped the 
identities, power relations and values which it 
embodied. 

Casting loci were integrated into settled space in 
various ways. Bronze casting was not secluded 
or hidden away. Instead, metalworking often 
appears in arenas which were visibly accessible, 
centrally located, or even spectacular. I therefore 
argue that casting could be performed as public 
or semi-public rituals. Examples of crafting at 
communal ceremonies are known from ethno-
graphic literature, some of which is briefly cited 
in this discussion. One example is in the histori-
cal chiefdoms of BoCongo, where the produc-
tion of chiefly insignia in the form of highly 
symbolic iron bracelets were produced as part of 
the inauguration rituals. From a contemporary, 
Western horizon it could be compared to a situa-
tion where wedding rings were cast during mar-
riage ceremonies. 

This interpretation calls for an update to the 
archaeological view on Bronze Age bronze 
crafting – both regarding visual representations 
and terminology. More open concepts – such as 
casting places or casting loci – are better suited 
to the craft organization which can be observed 
through the evidence. In contrast to traditional 
concepts of (male) specialists working at desig-
nated craft areas or workshops, often located in 
the edge of settlements, I suggest we should 
envision carefully staged events in settlements 
and ritual places. These probably featured audi-
ences and onlookers taking part in the event 
from various distances.  

The hypothesis of castings as public rituals is 
also supported by the fact that the Bronze Age 
casting technique has properties which readily 
lend themselves to dramatic displays: 1) it was 
performed in contexts which permitted, and 
even guided an audience; 2) it evoked powerful 
sensual experiences that contrasted with every-
day life – like the rhythmic sound of bellows, 
the intense heat and light and the perception of 
liquid metal; 3) it demonstrated impressive and 
exclusive skills and techniques, which were 
difficult to reproduce without guided and repeat-
ed practice. These factors are probably im-
portant explanations for how casting of bronze 
could be exploited in enchanting events, and was 
particularly appropriate for spectacular rites of 
passage. 

This highly visible and elaborate craft organiza-
tion can partially be explained by the social pro-
jects and motifs behind different castings. In this 
part of the discussion I analyze how production 
of different bronzes was staged, based on identi-
fied object types in the recovered moulds. The 
available evidence does not cover all known 
object types; the discussion therefore focuses on 
socketed tools and personal prestige objects. The 
latter category is separated into two loosely sep-
arated groups: prestige objects as personal at-
tributes (dress pins, neck- and arm-rings, knives, 
razors or ‘razor sets’) and prestige objects as 
symbols of power (spectacle fibulas, large belt 
elements, large weapons). 

The first category – socketed tools – were evi-
dently produced in a wide range of sites and 
social contexts. The varied production contexts 
for axes and chisels fit well with the idea that 
these types of object were involved in a wide 
range of social projects, and used by persons of 
varying social status in the community. Axe 
production was sometimes staged at the long-
house – perhaps as an important event linked to 
the establishment of a new household. Some-
times axes were produced at cult-houses in the 
same arena as production of weapons. These 
axes were perhaps intended as weapons to be 
carried by warriors, as known from rock art and 
other finds. Finally, socketed axes and chisels 
were sometimes produced at single farms. I sug-
gest that these castings were performed by spe-
cialist crafters who came to satellite farms to 
provide a new tool for the household. This was 
probably an important event for the household. 
Such a production event probably – like the axe 
itself – also manifested the household’s kinship 
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identity, power relations and political dependen-
cy. 

The production of prestige goods seems to have 
been staged in several varied arenas. The evi-
dence suggests that spectacular fibulas, large 
belt elements and possibly dress pins were pri-
marily manufactured within the longhouse are-
na. Weapons and possibly tools for ‘razor kits’, 
however, were more commonly (but not exclu-
sively) cast in cult-house contexts. Neck-rings 
and socketed axes were cast in both arenas. 
Considering the roles of the objects in social 
projects, this suggests a gender-based division 
for parts of the production. This tendency con-
cerns the most prestigious objects – those acting 
as symbols of power. I interpret this pattern to 
mirror a practice whereby leaders and specialists 
within female and male elite domains received 
their insignia under different circumstances. 

The use of bronzes in costumes, and as symbolic 
personal attributes, implies that they had an im-
portant role in constructing various gendered 
power identities. The grand size and spectacular 
design of these attributes also indicate that such 
identities were often communicative and public 
in nature. This role as public markers of status 
and gender also seems to have structured their 
production. Castings of such objects were prob-
ably performed at a public scale, as indicated by 
the location of casting debris. I suggest that this 
production probably formed part of passage 
rituals where individuals within the elite collec-
tive entered into new roles. 

The possibility of re-casting old artifacts also 
suggests that the production event could incor-
porate the manipulation of memories and ances-
tral power. This means that castings should 
probably be understood as an effective form of 
political ritual, wherein current power relations 
and ancestral claims were manifested and physi-
cally transformed. Gatherings, feasts and politi-
cal rituals that surrounded such passage rites 
seem to have taken place at the larger grave and 
settlement complexes. Interestingly, it was also 
in the vicinity of such sites that the ‘scrap 
hoards’ of deliberately broken metalwork were
kept. As previously suggested, perhaps metal-
workers were the curators of these powerful 
relics? 

The casting debris found at Mid-Late Bronze 
Age dwelling sites not only gives insight into 
metalworking but also into initiations of warri-

ors, inauguration of female ritual leaders and the 
celebrations of new households. It thereby pro-
vides a glimpse into some of the places where 
the bronzes were worn and handled during many 
stages of their life. 

VI. CONCLUSIONS & FINAL 
REFLECTIONS 
To sum up, the bronze crafting tradition in 
southern Scandinavia began as advanced but 
small-scale production, mainly of axes and 
spears. Evidence from period I-II is so far lim-
ited to Denmark and southern Sweden. In this 
early phase, casting was performed in longhous-
es in settlements. Casting often appears in ex-
ceptionally large longhouses. Whether the con-
nection to certain houses reflects monopoliza-
tion by elite households, or crafting in shared, 
public buildings, is not yet clear. It is also un-
clear if the space in early Bronze Age longhous-
es is to be understood as socially and ritually 
restricted, or if they were used as communal 
ritual spaces. Since casting was performed in-
doors it probably involved a rather limited num-
ber of people, such as an extended family or 
selected inhabitants and guests, rather than large 
audiences. This production of tools and weapons 
thus seems to have been an affair concerning the 
household and its allies. 

During the Middle and Late Bronze Age, from 
period III onwards, bronze-working became 
more widespread and covered a much wider 
range of object types. Weapons, ritual parapher-
nalia, body ornaments and dress attributes were 
now produced at grave and settlement complex-
es within all regions of southern Scandinavia. 
However, there are no signs of specialized pro-
duction centres. Rather than spatial and political 
monopolization by a centralized elite group, all 
production can, I argue, be considered house-
hold production. In the Late Bronze Age, the 
manufacturing of bronze objects occurred in
households at various levels (hierarchy) and in
various spheres within these households (heter-
archy). This range seems to cover production in 
households with ritual or clan leaders, produc-
tion in competing or collaborating households 
with various roles in the elite, and small-scale 
production in single households dependent on 
expert crafters from kin or allies. 

The results of this thesis clarify the position of 
metalworking in physical and social space, 
which was previously hypothesized from fin-



223

ished objects and neo-evolutionist notions of 
specialized crafting in hierarchical societies. The 
study demonstrates that bronze casting played an 
active and communicative role in social repro-
duction during the Late Bronze Age. This elabo-
rate, socially meaningful and ritualised organiza-
tion of crafting contrasts with the specialised 
craft production in the form of workshops or 
attached specialists traditionally emphasized by 
Bronze Age scholars.  

In today’s industrial consumer society non-
household-production (i.e. almost production of 
all goods) is invisible, carried out beyond con-

sumers’ horizons. Production processes play 
little or no role in the social meaning of mass 
produced objects. In almost opposite contrast to 
this, production of bronzes in the Bronze Age
was a meaningful and meaning-making practice. 
The crafting event cannot be separated from 
either its final product or its owner. They were 
integrated and formed each other. Thus, the in-
conspicuous traces from the casting provide 
windows onto a different way of making and 
perceiving objects in small-scale communities. 

English revised by Alison Klevnäs 
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Bilagor 

Bilaga 1. Undersökta bronsålderslokaler i Mälardalsområdet 
Nedan listas 94 undersökningar som berört bronsåldersmiljöer i Mälardalsområdet. Detta material ligger 
till grund för kartläggningen av platser med och utan gjutfynd i fallstudien, kapitel 3.2. 

Platserna har sammanställts utifrån en genomgång av arkeologiska slutundersökningsrapporter och forsk-
ningslitteratur. Rapportmaterialet har huvudsakligen insamlats via Vitterhetsakademiens biblioteks digi-
tala katalog Vitalis. Jag har även gått igenom det lokala rapportarkivet på Riksantikvarieämbetet UV 
GAL. En del uppgifter har också kunnat insamlas genom översikter, såsom Svensk fältarkeologi 1963-
1966 (Damell & Hagberg 1967), Boplatser i Uppsala och Västmanlands län (Frölund red. 1997), katalo-
gen till Hus & Gård i det förurbana samhället (Göthberg, Kyhlberg & Vinberg red. 1995) och serien 
Arkeologi i Sverige (1967-1987), Steg-1-rapporter från Nationella rapportprojektet (Riksantikvarieämbe-
tet se internetkälla 1) samt det digitala rapportarkivet Samla. Vidare har en god källa till överblick varit 
den sekundärlitteratur som behandlat stora bronsåldersmaterial från Mälardalen (Hyenstrand 1968; 
Hjärthner-Holdar 1993a; Eriksson 2009; Karlenby 2011a). Denna typ av grovmaskiga manuella genom-
gång ger naturligtvis inte en fullständig bild, utan ska ses som ett utsnitt av de bronsålderslokaler som 
berörts av arkeologiska utgrävningar.  

Underlaget är huvudsakligen från slutundersökningar, men enstaka förundersökningar har tagits med i 
undantagsfall, då gjutfynd hittats. En mindre andel utgörs också av mindre forsknings- eller seminarie-
grävningar eller äldre undersökningar. Kronologiskt ligger betoningen på material framgrävt från 1980-
talet och framåt. Denna fördelning beror på att sentida undersökningar oftast erbjuder bättre helhetsför-
ståelse och har mer beskrivande titlar och därför är lättare att fånga upp i litteratursökning.  

Bland undersökningar som behandlar lämningar från andra perioder finns ofta enstaka anläggningar eller 
dateringar från bronsålder. Jag har försökt begränsa genomgången till platser där det finns någon form av 
”tolkat sammanhang” från bronsålder; utkanten av ett boplatsområde, utmarkslokal, aktivitetsområde vid 
skärvstenshög, gravfält, boplats och liknande. Undersökningar där bronsålderslämningar berörts i mycket 
liten utsträckning har sållats bort. Trots detta får flera av de nedanstående platserna betecknas som myck-
et diffusa. Kartläggningen innehåller dessutom få gravfältsundersökningr, eller utgränvningar av enstaka 
rösen eller stensättningar. Detta dels för att begränsa rapportgenomgångens omfattning men också för att 
gravmaterialet från yngre bronsålder i högre grad finns sammanställt i aktuell sekundärlitteratur (Feldt 
2005: appendix 1 och 2; Röst 2016).  

Observera att antalet gjutplatser listade nedan inte överensstämmer med samtliga gjutplatser (tabell 1, 
samt bilaga 2) då de senare även inkluderar uppgifter om gjutfynd från opublicerade utgrävningar.  

Plats Landskap & 
socken

RAÄ-nr Referens Undersökningsår Gjutspår

Alsta Up, Nysätra 90 Oldeberg 1960:45f, 
Åberg arkivrapport

1927-28 Ja

Apalle Up, Övergran 260 Ullén red. 2003 1986-87, 1989-90 Ja
Bredåker Up, Uppsala 134 Frölund & Schütz 2007 2003 Ja
Darsgärde Up, Skederid 16 Ambrosiani 1958, 1959 1956-62 Möjligt
Fullerö Up, Gamla Upp-

sala
598 Björck & Appelgren 

2006
2002 Ja

Skälby Up, Vårfrukyrka 552 Oldeberg 1960 1931-32 Ja
Fansta Up, Bälinge 432 Åberg 2013 2006 Möjligt
Vrå (Alsike stad) Up, Knivsta 16, 178, 

261
Göthberg, Forenius & 
Karlenby red. 2002; 

1991 Ja
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Karlenby red. 1997
Broby Up, Börje 19 Schönbäck 1952, 1959; 

Ojala 2016: appendix 1
1949, 1952, 1954-
57

Ja

Lilla Härnevi Up, Härnevi 35 Karlenby 1998, arkivrap-
porter

1937-38, 1994 Ja

Ryssgärdet Up, Tensta 435 Eriksson & Östling 2005; 
Hjärthner-Holdar et al. 
2008

2003-04 Ja

Sommaränge skog Up, Viksta 211 Forsman & Victor 2007 2003 Ja
Kälvesta Up, Spånga 125 & 

220
Johansson, Bondesson & 
Peterson 2010

1976-77 Möjligt

Karleby och Gär-
tuna

Sö, Östertälje 1-6 & 
174

Bennett 1984 1972-73 Ja

Åbrunna Sö, Österhaninge 201 Strucke & Holback 2006 1993 Ja
Nibble Up, Tillinge 335 Artursson et al. red. 

2011; Willim, Grandin & 
Andersson 2008

2007 Ja

Trollbo Up, Lena 795 Åstrand 1998 1993 Ja
Skuttunge kyrka Up, Skuttunge 317 Seiler & Östling 2008 2006 Ja
Galtbacken Sö, Fors 199 & 

469
Dunér & Evanni 2003 2000 Ja

Trekanten och 
Björkgården

Up, Gamla Upp-
sala

601 & 
602

Onsten-Molander & 
Wikborg 2006a

2003 Ja

Kalvshälla Up, Järfälla 19 Andersson et al 2009 1984, 1997-98 Ja
Hallunda Sö, Botkyrka 13 & 69 Jaanusson & Vahlne 

1975a, 1975b. Jaanusson, 
Löfstrand & Vahlne 1978

1969-71 Ja

Plaisiren/Vinsta Up, Spånga/ 
Stockholm

211 Laurén 1969 1962-64 Ja

Håga by-
komplexet

Up, Bondkyrko 366, 368 
& 487

Bennett 1978 (arkivrap-
port); Forsberg & Hjärth-
ner-Holdar 1985; Frölund 
1996, Aspeborg 1997b,
Victor 2002: kapitel 7

1978, 1985, 1996, 
1998-99, 2000-01

Ja

Söderby/Bornsjön Sö, Salem 326 & 
329

Elfstrand 1981; Eklöf 
1999

1977, 1995-96 Ja

Hästhagen i 
Igelsta

Sö, Östertälje 23 Elfstrand 1986 1970-1971 Ja

Lunda Up, Lovö 27 Petré 1982, 1984b ? Ja
Erikslunds indu-
striområde

Vä, Dingtuna 188 Hjärthner-Holdar 
1993a:77

1988 Ja

Åkra Grindstugan Sö, Lästringe 98 Tesch 1975 1970 Ja
Ål Up, Vårfrukyrka 225 Magnusson 1973 1969 -
Glädjen Up, Tierp 86 Lindberg & Brorsson red. 

2006
2003 -

Snåret Up, Vendel 291 Björck & Larsson 2007 2003 -
Svanby Up, Tierp 233, 

234, 235
Renck 2004; Häringe 
Frisberg & Renck 2005

2002 -

Vallby Norra Up, Tierp 231 Seiler 2005 2002 -
Vårberg Sö, Huddinge 35 Ferenius et al. 2011 1966-67 Möjligt
Kyrsta Up, Ärentuna 327 & 

330
Onsten-Molander & 
Vikborg 2006b

2002-04 Möjligt

Bredsand Up, Svinnegarn 59 Vinberg 2006 2005 -
Åslunda Up, Odensala 6, 11, 

368, 402
Hamilton & Sieurin-
Lönnqvist 1998; Dunér 
2005

1993-94 -

Forsa Up, Tensta 442 Fagerlund & Scheutz 
2006

2004 -

Lövstalöt Up, Bälinge Göthberg 2002 2001 -
Gånsta Up, Vårfrukyrka 589 Fagerlund 2004 2003 -
Turinge Sö, Nykvarn 575 Lindwall 2010 2009 -
Skämsta Up, Tierp 203, 342 Frölund, Larsson & 

Jonsson 2002
1993-94 Möjligt

Annelund och 
Perstorp

Up, Enköpings 
stad

17, 84 Fagerlund & Hamilton 
1995

1987 -

Rosendal Sö, Härads 36, 116 Ericsson 2005 1995 -
Tibble Up, Litslena 561, 300 Andersson et al. red. 1986, 1989 -
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1994
Gorsinge Sö, Strängnäs 356 Svensson 2003 2002 -
Kalvsvik Sö, Österhaninge 202 Beckman-Thoor 2004 1993 -
Fridhem Vä, Kungsåkra 228 Pettersson et al. 2008 2006 -
Håga 10:9 Up, Bondkyrko 550 Göthberg & Holmström 

1999
1997 -

Alby 9:1 Sö, Botkyrka 97-100 Hyenstrand & Lehtosalo 
1973

1967-69 -

Alby Sö, Botkyrka 117 Hemmendorff 1975 1971 -
Ene Sö, Järna 84 Kars & Lindgren 1996 1987-88 -
Österkärv Sö, Frustuna 258 Burman 1996 1994 -
Gnesta Sö, Frustuna 253-256 Gustavsson, Nilsson & 

Seving 2000
1994 -

Jälla och Skäve Up, Vaksala 320, 333 
& 1:1

Lindblom & Sillén 2010 2009 -

Ultuna Up, Bondkyrko 565:1 Hulth 2013 2001 -
Kumla Up, Danmark 38 Persson et al. 2002 2000 -
ICA-Grytan Vä, Skerike Wigg & Schmidt Wik-

borg 2000
1999 -

Tillinge-Mälby Up, Enköping och 
Tillinge

Enkö-
ping 
103,104 
& Till-
inge 328 
& 329

Darmark & Vogel 2008 2006 -

Lillsanda Sö, Turinge 474 Hellberg 1997 1993 -
Sjurån Up, Lohärad 167 Andersson 2005 2003-04 -
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Bilaga 2. Undersökta bronsålderslokaler med gjutfynd i Mälardalsområdet 

UPPLAND 

1. Alsta 
RAÄ 90:1-2, 91:1, Nysätra socken (Nysätra nr 4 i Åbergs dokumentation) 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Skärvstenshögar med underliggande kulturlager, ”hyddlämning” och anläggningar. Sannolikt boplatsyta inom större 
grav- och boplatskomplex. 
Undersökande institution: SHM 
Undersökningsår: 1927-28
Orsak till undersökning: Borttagande för odling 
Undersökningsyta: Några 100 m2

Läge: Svagt sydsluttande åkermark. 
Kommentar: Summariskt redovisad utgrävning. 
Referens: Nils Åberg arkivrapport (ATA), samt anteckningar av A. Oldeberg (ATA). Oldeberg 1960:45f. 

Gjutfynd Uppskattat antal Kommentar
Gjutformsfragment 2 Anteckningar i ATA, troligen av Andreas Oldeberg: ”Gjut-

formsfragment av rödbränd, porös lera. En buktig, konkav, slät 
sida, en sida med brottyta och smal ränna.”

2. Apalle 
RAÄ 260, Övergrans socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Boplatsområde  
Undersökande institution: RAÄ UV Uppsala 
Undersökningsår: 1986-87, 1989-90
Orsak till undersökning: Vägbygge, E18 
Undersökningsyta: 42 000 m2 

Läge: Låglänt sand- och lermark med enstaka flacka berghällar, samt begränsad yta på anslutande bergs- och moränrygg.
Kommentar: Ovanligt välbevarad boplatslämning, där ingen djupplöjning skett. Kulturlager upp till 1,3 m tjocka bevarade, och 
till stora delar intakt stratigrafi. 6500 m2 av kulturlagren handgrävdes. Goda bevarandeförhållanden för ben, horn och organiskt 
material. Metallfynden ej publicerade i rapporten, fyndlista ej heller tillgänglig i ATA. 
Referens: Ullén red. 2003 

Nyckelplats: I Apalle har man gjutit bronsföremål, inklusive periodens mest avancerade prestigeföremål, inom en vidsträckt 
boplats med lång kontinuitet och flerkärnig bebyggelse i fem huvudfaser under bronsålderns perioder III-VI. Till boplatsen anslu-
ter områden med gravkonstruktioner och kulturlager upp mot bergs- och moränryggar i nordöst. Det området är till största delen 
oundersökt och stört av sentida bebyggelse, men innehåller troligen ett samtida grav- och kultplatsområde. Apalle-boplatsen 
ingick därmed sannolikt i ett större, sammanhängande grav- och boplatskomplex. Se Apalle i kapitel 3.2.2.

Gjutfynd Fyndnr Fyndkontext1 Position82 Antal Kommentar
Degelfragment F11037 Ploglager X440 Y617 10 Metallrest.
Degelfragment? F90411 Provschakt 10 A X489 Y506 1
Degelfragment F4028 Lager 1b X441 Y617 1 Metallrest
Degelfragment F11008 Lager 1 X442 Y610 2 Metallrest
Degelfragment F11009 Lager 1 X445 Y614 1
Degelfragment F11019 Lager 1 X450 Y599 1
Degelfragment F11021 Lager 1 X437 Y632 1
Degelfragment F11022 Lager 1 X427 Y657 1
Degelfragment F11024 Lager 1b X440 Y616 1
Degelfragment F11029 Lager 1 X449 Y529 15
Degelfragment F11034 Lager 1 X445 Y612 1
Degelfragment F11035 Lager 1 X445 Y612 1
Degelfragment F11036 Lager 1 X433 Y636 5

81. Lagertyperna kan grovt översättas till en kronologisk fasindelning av bronsåldersbosättningen, där lagertyp 1 motsvarar 
boplatsfas 5 i period V-VI, lagertyp 2 motsvarar boplatsfas 4 i period IV-V, lagertyp 3 motsvarar boplatsfas 3 i period IV, lager-
typ 4 motsvarar boplatsfas 2 i period III-IV och lagertyp 5 och 6 motsvarar boplatsfas 1 i period II-III.

2. Decimalerna (.00) har avlägsnats för samtliga X- och Y-koordinater i positionsangivelserna. 
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Degelfragment F11039 Lager 1 X446 Y611 1 Rak mynning, sida. Omskiktad.
Degelfragment F11043 Lager 1 X452 Y565 2
Degelfragment F11044 Lager 1 X422 Y635 1
Degelfragment F11047 Lager 1 X433 Y631 1 Utvikt mynning, sida. Omskiktad. Metallrest.
Degelfragment F11049 Lager 1 X443 Y610 1 Sida.
Degelfragment F11050 Lager 1 X448 Y599 1 Sida.
Degelfragment F11052 Lager 1 X445 Y611 1 Sida.
Degelfragment F11057 Lager 1 X447 Y612 1 Botten.
Degelfragment F11061 Lager 1 X384 Y650 Sida, botten. Omskiktad. Metallrest.
Degelfragment F11063 Lager 1 X443 Y540 2 Rak mynning, pip, sida.
Degelfragment F47000 Lager 1 X418 Y634 1 Sida, botten. Metallrest.
Degelfragment F47001 Lager 1 X418 Y634 1 Sida, botten. Metallrest?
Degelfragment F47003 Lager 1b X418 Y600 1 Sida, botten.
Degelfragment F47005 Lager 1 X410 Y594 1 Sida.
Degelfragment F11000 Lager 2 X443 Y613 1 Utvikt mynning, sida, botten.
Degelfragment F11001 Lager 2 X449 Y609 1 Rak mynning, sida. Omskiktad.
Degelfragment F11002 Lager 2 X441 Y612 1 Sida.
Degelfragment F11003 Lager 2 X444 Y613 1 Sida. Metallrest.
Degelfragment F11011 Lager 2 X440 Y610 1 Utvikt mynning, sida, botten.
Degelfragment F11013 Lager 2 X443 Y613 2 Sida, botten. Omskiktad.
Degelfragment F11014 Lager 2 X444 Y611 2 Rak mynning, sida. Omskiktad. Metallrest.
Degelfragment F11015 Lager 2 X445 Y613 2 Rak mynning, sida. Metallrest.
Degelfragment F11017 Lager 2 X443 Y610 3 Sida. Metallrest.
Degelfragment F11018 Lager 2 X443 Y610 1 Utvikt mynning, sida.
Degelfragment F11023 Lager 2 X442 Y614 3 Rak mynning, sida.
Degelfragment F11027 Lager 2 X444 Y612 1 Rak mynning, sida, botten, pip.
Degelfragment F11028 Lager 2 X444 Y612 1 Utvikt mynning, sida.
Degelfragment F11013 Lager 2 X440 Y613 3 Rak mynning, sida. Metallrest.
Degelfragment F11031 Lager 2 X443 Y612 2 Rak mynning, sida.
Degelfragment F11033 Lager 2 X443 Y611 12 Rak mynning, sida. Metallrest.
Degelfragment F11038 Lager 2 X445 Y612 1 Sida. Omskiktad. Metallrest.
Degelfragment F11040 Lager 2 X444 Y610 1 Sida. Metallrest.
Degelfragment F11041 Lager 2 X442 Y610 1
Degelfragment F11042 Lager 2 X431 Y632 4 Sida. Omskiktad. Metallrest.
Degelfragment F11053 Lager 2 X449 Y605 4 Sida. Metallrest.
Degelfragment F11055 Lager 2 X430 Y601 1 Sida.
Degelfragment F11056 Lager 2 X447 Y612 1 Sida. Metallrest.
Degelfragment F11058 Lager 2 X446 Y617 1 Pip.
Degelfragment F11059 Lager 2 X444 Y612 1 Rak mynning, sida.
Degelfragment F11062 Lager 2 X440 Y579 2 Rak mynning, sida. Omskiktad. Metallrest.
Degelfragment F47004 Lager 2 X401 Y622 3 Sida, (botten). Metallrest?
Degelfragment F47010 Lager 2 X396 Y630 1 Botten. Osäker.
Degelfragment F47009 Lager 2b X403 Y626 1 Sida, botten. Osäker.
Degelfragment F11048 Lager 2-3 X443 Y613 1 Sida. Omskiktad.
Degelfragment F11004 Lager 3 X445 Y611 1 Rak mynning, sida. Metallrest.
Degelfragment F11005 Lager 3 X436 Y614 1 Botten. Omskiktad.
Degelfragment F11006 Lager 3 X436 Y614 5 Metallrest.
Degelfragment F11007 Lager 3 X439 Y617 1 Sida, botten.
Degelfragment F11010 Lager 3 X437 Y614 1 Rak mynning, sida. Omskiktad. Metallrest?
Degelfragment F11012 Lager 3 X439 Y614 3 Sida, botten. Omskiktad.
Degelfragment F11016 Lager 3 X439 Y616 1 Rak mynning, sida.
Degelfragment F11026 Lager 3 X439 Y615 2 Utvikt mynning, sida. Omskiktad. Metallrest.
Degelfragment F11032 Lager 3 X436 Y627 3 Sida, botten. Omskiktad. Metallrest.
Degelfragment F11045 Lager 3 X447 Y611 1 Rak mynning, pip. Omskiktad.
Degelfragment F11051 Lager 3 X439 Y613 1 Sida.
Degelfragment F11060 Lager 3 X434 Y595 2 Sida. Omskiktad. Metallrest.
Degelfragment F11273 Lager 3 X441 Y612 1 Rak mynning, sida. Osintrad. Möjligen ingöt 

(Eriksson 2003a:141).
Degelfragment F11020 Lager 4 X434 Y622 1 Rak mynning, sida. Omskiktad. Metallrest.
Degelfragment F11046 Lager 5 X434 Y620 1 Sida. Metallrest.
Degelfragment F11054 Lager 6 X435 Y622 1 Sida.
Degelfragment F11025 Lager 7 X435 Y618 1 Rak mynning, sida. Omskiktad. Metallrest.
Gjutformsfragment F11742 Okänt fyndläge 1 Intryck för ring
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Gjutformsfragment F11200 Lager 1 X441 Y592 1 Intryck för ring, runt. Finslamning.
Gjutformsfragment F11201 Lager 1 X430 Y641 1 Intryck för halsring, runt. Finslamning. Urspr. 

Diam. 8 mm
Gjutformsfragment F11203 Lager 1 X441 Y632 1 Intryck för ring, runt. Finslamning. Urspr. 

Diam. 4 mm
Gjutformsfragment F11204 Lager 1 X442 Y591 1 Intryck för ten, runt. Finslamning. Urspr. 

Diam. 5 mm
Gjutformsfragment F11207 Lager 1 X448 Y594 1 Intryck för halsring, runt. Urspr. Diam. 9 mm
Gjutformsfragment F11209 Lager 1 X453 Y602 1 Odef.
Gjutformsfragment F11213 Lager 1 X433 Y541 1 Ingöt, tratt. Urspr. Diam. 40 mm.
Gjutformsfragment F11214 Lager 1 X465 Y540 1 Ingöt, tratt. 
Gjutformskärna F11216 Lager 1 X446 Y612 1 Kärna för yxa. Eggskåra, bronsrester.
Gjutformsfragment F11225 Lager 1 X440 Y631 1 Odef.
Gjutformskärna F11226 Lager 1 X440 Y631 1 Kärna för kupa, konisk. Annat gods. Urspr. 

Diam. 4 mm. Troligen gjutformskärna för 
bältekupa från period V, med tenformigt 
intryck efter upphängningsanordningen (Er-
iksson 2003a:140).

Gjutformsfragment F11232 Lager 1 X452 Y603 1 Intryck för ten, runt. Finslamning. Urspr. 
Diam. 4 mm

Gjutformsfragment F11235 Lager 1 X443 Y606 5 Odef.
Gjutformsfragment F11237 Lager 1 X447 Y608 1 Odef.
Gjutformsfragment F11240 Lager 1 X455 Y595 1 Odef. Ten?
Gjutformsfragment F11242 Lager 1 X434 Y615 1 Odef.
Gjutformsfragment F11244 Lager 1 X438 Y599 1 Odef.
Gjutformsfragment F11245 Lager 1 X442 Y595 1 Odef.
Gjutformsfragment F11251 Lager 1 X427 Y639 1 Odef.
Gjutformsfragment F11253 Lager 1 X440 Y598 1 Intryck för flat. Finslamning. Vittrad.
Gjutformsfragment F11254 Lager 1 X453 Y591 2 Odef.
Gjutformsfragment F11258 Lager 1 X437 Y627 1 Odef.
Gjutformsfragment F11261 Lager 1 X436 Y629 1 Odef.
Gjutformsfragment F11264 Lager 1 X458 Y591 1 Odef.
Gjutformsfragment F11266 Lager 1 X445 Y612 1 Odef.
Gjutformsfragment F11267 Lager 1 X432 Y619 10 Odef. Flata fragm.
Gjutformsfragment F11268 Lager 1 X432 Y619 1 Intryck för flat. Finslamning. Större föremål.
Gjutformsfragment F11270 Lager 1 X431 Y623 1 Intryck för hörn. Finslamning.
Gjutformsfragment F11271 Lager 1-2 X410 Y613 1 Odef. Rest av intryck?
Gjutformsfragment F11280 Lager 1 X446 Y617 1 Ingöt, stort. Till flerdelad form.
Gjutformsfragment F11281 Lager 1 X452 Y572 1 Ingör, stort. Del av ingöt.
Gjutformsfragment F11282 Lager 1 X453 Y600 1 Intryck för halsring, runt. Finslamning. Osä-

kert intryck. Urspr. Diam. 8 mm.
Gjutformsfragment F11285 Lager 1 X443 Y606 1 Odef. Yttre hörn.
Gjutformsfragment F11289 Lager 1 X436 Y633 1 Intryck för hörn. Finslamning. Vittrat.
Gjutformsfragment F11292 Lager 1 X445 Y600 1 Ingöt, tratt. Urspr. Diam. 35 mm.
Gjutformsfragment F11400 Lager 1 X442 Y612 1 Odef.
Gjutformsfragment F11404 Lager 1 X449 Y608 1 Intryck för flat. Finslamning. Osäkert intryck.
Gjutformsfragment F11406 Lager 1 X430 Y640 1 Intryck för hörn. Finslamning. Till 11270.
Gjutformsfragment F11408 Lager 1 X465 Y541 1 Ingöt, tratt.
Gjutformsfragment F11411 Lager 1 X412 Y598 1 Intryck för halsring, runt. Finslamning. Urspr. 

Diam. 6 mm.
Gjutformsfragment F11412 Lager 1 X417 Y599 1 Intryck för ten, runt. Urspr. Diam. 4 mm.
Gjutformsfragment F11413 Lager 1 X422 Y609 1 Intryck för halsring, runt. Finslamning. Urspr. 

Diam. 7 mm.
Gjutformsfragment F11414 Lager 1b, i härd 

A1706 i hus K26
X415 Y600 1 Intryck för ring, rint. Finslamning. Urspr. 

Diam. 5 mm.
Gjutformsfragment F11222 Lager 1 X443 Y514 1 Intryck för kupa.
Gjutformsfragment F11423 Lager 1 X421 Y532 1 Odef.
Gjutformsfragment F11425 Lager 1 X436 Y592 1 Odef.
Gjutformsfragment F11428 Lager 1a X428 Y606 1 Intryck för flat, osäker.
Gjutformsfragment F11429 Lager 1 X445 Y596 1 Intryck för ring, runt. Urspr. Diam. 4 mm.
Gjutformsfragment F11431 Lager 1a X417 Y600 1 Intryck för ring, runt. Urspr. Diam. 4 mm. 

Finslamning. Vulst? Större föremål.
Gjutformsfragment F11437 Lager 1 X431 Y556 1 Intryck för flat. Finslamning. Koncentriska 

cirklar. Dekor vanlig på glasögonspännen eller 
bältekupor i period V (Eriksson 2003a:138).



272

Gjutformsfragment F11438 Lager 1 X430 Y558 1 Intryck för kupa. Finslamning. Avsats. Trolig-
en för tutulus (Eriksson 2003:137).

Gjutformsfragment F11439 Lager 1 X430 Y557 1 Intryck för flat. Finslamning. Koncentriska 
cirklar. Till F11437. Dekor vanlig på glasö-
gonspännen eller bältekupor i period V (Eriks-
son 2003a:138).

Gjutformsfragment F11440 Lager 1 X430 Y574 1 Odef. Flata och konkava utsidor.
Gjutformsfragment F11441 Lager 1 X425 Y607 1 Intryck för halsring, runt. Finslamning. Urspr. 

Diam. 6 mm.
Gjutformsfragment F11442 Lager 1 X404 Y607 1 Odef. Flata och konkava utsidor.
Gjutformsfragment F11443 Lager 1 X414 Y607 1 Intryck för halsring, runt. Urspr. Diam. 12 

mm.
Gjutformsfragment F11444 Lager 1 X430 Y533 1 Odef.
Gjutformsfragment F11445 Lager 1 X436 Y593 2 Odef.
Gjutformsfragment F11701 Lager 1 X415 Y599 3 Intryck för vulst/förstärkt kant, runt. Urspr. 

Diam. 4 mm.
Gjutformsfragment F11702 Lager 1 X415 Y599 1 Ingöt, tratt. Urspr. Diam. 50 mm.
Gjutformsfragment F11707 Lager 1 X432 Y599 1 Odef.
Gjutformsfragment F11708 Lager 1 X412 Y613 1 Odef. Yttre hörn.
Gjutformsfragment F11713 Lager 1 X416 Y550 1 Intryck för halsring, runt. Urspr. Diam 10 mm.
Gjutformsfragment F11714 Lager 1 X425 Y650 1 Intryck. Finslamning. Vittrad, osäkert intryck.
Gjutformsfragment F11715 Lager 1 X449 Y592 1 Intryck för halsring, runt. Finslamning. Urspr. 

Diam. 6 mm.
Gjutformsfragment F11718 Lager 1 X443 Y600 1 Odef.
Gjutformsfragment F11722 Lager 1 X432 Y595 3 Odef.
Gjutformsfragment F11725 Lager 1 X431 Y556 1 Intryck för kupa. Finslamning. Avsats. Till 

F11438. Troligen för tutulus (Eriksson 
2003a:137).

Gjutformsfragment F11726 Lager 1 X430 Y556 1 Intryck för kupa. Finslamning. Vittrad.
Gjutformsfragment F11727 Lager 1 X443 Y611 1 Odef.
Gjutformsfragment F11728 Lager 1 X437 Y590 1 Intryck för ten, runt. Finslamning. Böjd ten. 

Urspr. Diam. 6 mm. Troligen för en böjd nål 
(Eriksson 2003a:135).

Gjutformsfragment F11734 Lager 1 X444 Y576 1 Intryck för ten, runt. Urspr. Diam. 6 mm.
Gjutformsfragment F11736 Lager 1 X460 Y593 1 Intryck för ten, runt. Finslamning. Urspr. 

Diam. 4 mm.
Gjutformsfragment F11737 Lager 1 X424 Y637 1 Intryck för flat. Finslamning.
Gjutformsfragment F11738 Lager 1 X448 Y612 1 Odef. Osäker.
Gjutformsfragment F11739 Lager 1 X448 Y612 1 Intryck för ten, runt. Urspr. Diam. 7 mm.
Gjutformsfragment F11740 Lager 1 X437 Y631 40 Intryck för flat. Finslamning. Vittrad.
Gjutformsfragment F11741 Lager 1 X437 Y631 2 Intryck för ten, fyrkantig.
Gjutformsfragment F11744 Lager 1 X442 Y612 1 Intryck för ten, fyrkantigt.
Gjutformsfragment F11747 Lager 1 X418 Y552 1 Intryck för kupa, runt. Finslamning.
Gjutformsfragment F11749 Lager 1 X432 Y556 1 Odef. Utsidor.
Gjutformsfragment F30185 Lager 1b X428 Y602 1 Odef. Keramik?
Gjutformsfragment F47002 Lager 1 X443 Y540 1 Odef.
Gjutformsfragment F11208 Lager 2 X443 Y611 1 Intryck för hörn.
Gjutformsfragment F11210 Lager 2 X442 Y612 1 Intryck för kupa, timglasformat. Finslamning. 

Dekorränder? Urspr. Diam. 21 mm. För en 
bältekupa eller glasögonspänne (Eriksson 
2003a:138).

Gjutformsfragment F11211 Lager 2 X442 Y612 1 Intryck för hörn. Finslamning.
Gjutformskärna F11215 Lager 2 X448 Y610 1 Kärna för yxa, utsvängd egg. Eggskåra.
Gjutformsfragment F11218 Lager 2 X444 X11 1 Intryck. Finslamning. Vittrad dekor.
Gjutformsfragment F11219 Lager 2 X448 Y610 2 Odef.
Gjutformsfragment F11220 Lager 2 X448 Y610 1 Ingöt, tratt.
Gjutformskärna F11221 Lager 2 X448 Y610 1 Kärna för kupa, fasad. Flerdelad form. Insidan 

av välvt föremål (Eriksson 2003a:140).
Gjutformsfragment F11223 Lager 2 X425 Y651 1 Odef.
Gjutformsfragment F11224 Lager 2 X425 Y651 1 Intryck för ten, runt. Finslamning. Urspr. 

Diam. 5 mm.
Gjutformsfragment F11229 Lager 2 X449 Y610 1 Intryck för ten, runt. Urspr. Diam. 5 mm.
Gjutformsfragment F11230 Lager 2 X449 Y610 1 Odef. Flat sida.
Gjutformsfragment F11231 Lager 2 X432 Y623 4 Odef. Ten/hörn?
Gjutformsfragment F11234 Lager 2 X446 Y612 1 Odef.
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Gjutformsfragment F11238 Lager 2 X422 Y631 1 Odef. Osäker.
Gjutformsfragment F11239 Lager 2 X435 Y611 1 Odef. Osäker.
Gjutformsfragment F11243 Lager 2 X450 Y601 8 Intryck för flat. Flat/kupa. Finslamning.
Gjutformsfragment F11246 Lager 2 X434 Y614 1 Odef.
Gjutformsfragment F11248 Lager 2 X443 Y612 1 Intryck för flat. Finslamning. Vulst. Yxa? Ev 

för holkyxa (Eriksson 2003a:138).
Gjutformsfragment F11252 Lager 2 X443 Y613 1 Odef.
Gjutformsfragment F11255 Lager 2 X440 Y614 1 Odef. Yttre hörn?
Gjutformsfragment F11256 Lager 2 X428 Y632 1 Odef.
Gjutformsfragment F11257 Lager 2 X444 Y612 1 Odef.
Gjutformsfragment F11260 Lager 2 X448 Y612 1 Odef.
Gjutformsfragment F11263 Lager 2-3 X443 Y613 1 Odef.
Gjutformsfragment F11265 Lager 2 X444 Y610 1 Odef.
Gjutformsfragment F11272 Lager 2 X4?? Y61? 16 Odef. Osäker.
Gjutformsfragment F11277 Lager 2 X447 Y614 1 Ingöt, stort. Jfr F11273.
Gjutformsfragment F11279 Lager 2 X444 Y612 1 Ingöt, stort. Till flerdelad form.
Gjutformsfragment F11283 Lager 2 X441 Y611 1 Intryck för ten, runt. Finslamning. Urspr. 

Diam. 5 mm.
Gjutformsfragment F11286 Lager 2 X444 Y614 1 Intryck för ten, runt. Finslamning. 

Vulst/avsats. Urspr. Diam. 2 mm.
Gjutformsfragment F11288 Lager 2 X444 Y611 2 Odef.
Gjutformsfragment F11291 Lager 2 X447 Y612 1 Intryck för flat, vulst. Osäkert intryck, hörn??. 

Ev för holkyxa (Eriksson 2003a:138).
Gjutformsfragment F11293 Lager 2 X441 Y611 1 Intryck för flat. Finslamning. Avsatser. Endast 

finslamma. Ev klinga eller spets av något slag 
(Eriksson 2003a:138).

Gjutformsfragment F11294 Lager 2 X442 Y614 1 Intryck för kupa. Finslamning. Vulst. Exem-
pelvis för bältekupa eller glasögonspänne
(Eriksson 2003a:138).

Gjutformsfragment F11295 Lager 2 X447 Y612 1 Odef. Tenintryck??
Gjutformsfragment F11296 Lager 2 X434 Y618 1 Intryck för kupa. Finslamning. Större föremål.
Gjutformsfragment F11298 Lager 2 X425 Y637 1 Odef. Osäker.
Gjutformsfragment F11401 Lager 2 X430 Y640 1 Odef.
Gjutformsfragment F11405 Lager 2 X452 Y574 1 Ingöt, stort. Större föremål.
Gjutformsfragment F11407 Lager 2 X434 Y611 1 Intryck för kupa. Finslamning.
Gjutformsfragment F11409 Lager 2 X439 Y613 1 Odef. Osäker.
Gjutformsfragment 11410 Lager 2 X423 Y604 1 Intryck för halsring, runt. Urspr. Diam. 7 mm.
Gjutformsfragment F11415 Lager 2 X414 Y614 1 Intryck för halsring, runt. Urspr. Diam. 8 mm. 

Diameter: 14-18 cm.
Gjutformsfragment F11424 Lager 2 X423 Y609 1 Odef.
Gjutformsfragment F11426 Lager 2 X404 Y602 1 Odef.
Gjutformsfragment F11427 Lager 2 X427 Y589 1 Odef.
Gjutformsfragment F11434 Lager 2 X425 Y587 1 Odef. Yttre hörn.
Gjutformsfragment F11446 Lager 2 X422 Y608 1 Odef.
Gjutformsfragment F11447 Lager 2 X420 Y532 5 Odef.
Gjutformsfragment F11449 Lager 2 X429 Y588 1 Odef.
Gjutformsfragment F11703 Lager 2 X414 Y600 1 Intryck för ten, runt. Urspr. Diam. 5 mm.
Gjutformsfragment F11704 Lager 2 X414 Y600 1 Odef. Yttre hörn.
Gjutformsfragment F11705 Lager 2 X418 Y610 3 Odef.
Gjutformsfragment F11706 Lager 2 X418 Y610 2 Intryck för ten, runt. Urspr. Diam. 5 mm.
Gjutformsfragment F11709 Lager 2 X417 Y612 1 Intryck för halsring, oval? Urspr. Diam. 7 mm.
Gjutformsfragment F11710 Lager 2 X417 Y612 1 Intryck för halsring, fyrkantigt.
Gjutformsfragment F11711 Lager 2 X416 Y603 1 Odef. Yttre hörn.
Gjutformsfragment F11712 Lager 2 X416 Y603 1 Intryck för kupa. Osäker.
Gjutformsfragment F11719 Lager 2 X448 Y590 3 Intryck. Finslamning. Vittrad.
Gjutformsfragment F11720 Lager 2 X448 Y590 1 Intryck för hörn, fasat. Finslamning. Se 

F11406.
Gjutformsfragment F11721 Lager 2 X426 Y568 3 Intryck för ten, runt. Finslamning. Vulst. 

Osäkert intryck. Urspr. Diam. 5 mm.
Gjutformsfragment F11723 Lager 2 X444 Y514 8 Odef.
Gjutformsfragment F11724 Lager 2 X444 Y514 1 Intryck för ten, runt. Osäkert intryck. Urspr. 

Diam. 4 mm.
Gjutformsfragment F11729 Lager 2 X448 Y609 1 Odef. Intryck?
Gjutformsfragment F11730 Lager 2 X448 Y609 1 Tillstruken utsida.
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Gjutformsfragment F11732 Lager 2 X429 Y626 1 Odef. Yttre hörn.
Gjutformsfragment F11733 Lager 2 X418 Y545 1 Intryck för halsring, runt. Urspr. Diam. 6 mm. 

Finslamning. Kupa?
Gjutformsfragment F11746 Lager 2 X415 Y592 1 Ingöt, tratt.
Gjutformsfragment F11748 Lager 2 X436 Y585 1 Intryck för kupa. Finslamning. Två kupor. 

Sintrad. Urspr. Diam. 11 mm. Dekor, därmed
troligen för praktföremål (Eriksson 
2003a:137).

Gjutformsfragment F11751 Lager 2 X397 Y629 1 Odef. Osäker.
Gjutformsfragment F11753 Lager 2 X420 Y532 1 Odef. Osäker.
Gjutformsfragment F11212 Lager 3 X436 Y614 1 Ingöt, tratt. Urspr. Diam. 40 mm.
Gjutformsfragment F11227 Lager 3 X442 Y611 1 Odef.
Gjutformsfragment F11228 Lager 3 X442 Y611 1 Intryck för kupa, svagt. Finslamning. 

Flat/kupa.
Gjutformsfragment F11241 Lager 3 X436 Y625 1 Odef.
Gjutformsfragment F11247 Lager 3 X437 Y614 2 Odef. Intryck?
Gjutformsfragment F11250 Lager 3 X446 Y613 1 Intryck för flat. Finslamning.
Gjutformsfragment F11262 Lager 3 X439 Y616 1 Intryck för kupa, konvex. Finslamning. Stort 

föremål.
Gjutformsfragment F11269 Lager 3 X447 Y611 1 Odef. Rundad yta.
Gjutformsfragment F11274 Lager 3 X441 Y612 3 Intryck för flat, fasat. Ett fragment med in-

tryck.
Gjutformsfragment F11275 Lager 3 X441 Y612 1 Intryck för flat. Finslamning.
Gjutformsfragment F11276 Lager 3 X447 Y614 1 Ingöt, stort. Jfr F11273.
Gjutformsfragment F11287 Lager 3 X446 Y612 1 Intryck för kupa, runt. Finslamning. Vulst. 

Större föremål. Urspr. Diam. 5 mm.
Gjutformsfragment F11297 Lager 3 X433 Y618 1 Odef. Osäker.
Gjutformsfragment F11299 Lager 3 X436 Y613 3 Odef. Utsida?
Gjutformsfragment F11403 Lager 3 X435 Y614 1 Intryck för ring, runt. Vulst/förstärkt kant? 

Urspr. Diam. 5 mm.
Gjutformsfragment F11416 Lager 3 X413 Y608 1 Intryck för halsring, runt. Till F11416. Urspr. 

Diam. 8 mm.
Gjutformsfragment F11417 Lager 3 X416 Y603 1 Intryck för halsring, runt. Till F11416. Urspr. 

Diam. 7 mm.
Gjutformsfragment F11418 Lager 3 X416 Y603 1 Intryck för flat. Flat+runt intryck.
Gjutformsfragment F11419 Lager 3 X416 Y603 1 Intryck för ten, runt. Stödpinne? Urspr. Diam. 

4 mm.
Gjutformsfragment F11420 Lager 3 X418 Y610 4 Intryck för ring, runt.  Urspr. Diam. 5 mm.
Gjutformsfragment F11421 Lager 3 X418 Y610 50 Intryck för halsring, runt. Till F11450. Urspr. 

Diam. 6 mm.
Gjutformsfragment F11430 Lager 3 X416 Y603 1 Intryck för flat. Finslamning.
Gjutformsfragment F11435 Lager 3, A2483 =

stolphål
X413 Y598 1 Odef. 

Gjutformsfragment F11436 Lager 3, A2431 =
skärvstenspackning

X411 Y608 1 Intryck? för kupa. Osäker.

Gjutformsfragment F11716 Lager 3 X436 Y614 1 Odef.
Gjutformsfragment F11717 Lager 3 X436 Y614 1 Odef. Flat yta?
Gjutformsfragment F11731 Lager 3 X437 Y616 1 Intryck för ten, runt. Finslamning. 3-4 tenin-

tryck=gjutkanaler? Urspr. Diam. 5 mm.
Gjutformsfragment F11735 Lager 3 X447 Y612 1 Intryck för ten, runt. Finslamning. Osäkert 

intryck.
Gjutformsfragment F11743 Lager 3 X423 Y594 1 Intryck för ten?, fyrkantig.
Gjutformsfragment F11745 Lager 3 X419 Y595 1 Intryck för ring, runt. Urspr. Diam 4 mm.
Gjutformsfragment F11750 Lager 3 X402 Y620 1 Odef. Osäkert.
Gjutformsfragment F15943 Lager 3 X436 Y625 1 Ingöt, stort. Del av ingöt.
Gjutformsfragment F11202 Lager 4 X436 Y619 1 Intryck för ring, runt. Finslamning. Urspr. 

Diam. 5 mm.
Gjutformskärna F11217 Lager 4 X440 Y621 1 Kärna för yxa. Sintrad, eggskåra.
Gjutformsfragment F11249 Lager 4 X439 Y618 1 Intryck för flat. Vulster. Urspr. Diam. 3 

mm.Ev slutet av mittåsen på spetsen av en 
klinga, eller för holkyxa (Eriksson 2003a:138).

Gjutformsfragment F11448 Lager 4, A1826 =
kokgrop

X411 Y592 1 Intryck för vulst/förstärkt kant. Två vulster. 

Gjutformsfragment F11700 Lager 4 X426 Y606 1 Ingöt, stort. Stort föremål.
Gjutformsfragment F11752 Lager 4 X424 Y598 1 Intryck för yttre ten, runt. Yttre hörn. Urspr. 

Diam. 4 mm.
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Gjutformsfragment F11222 Lager 5 X436 Y615 1 Intryck för ten, fyrkantigt. Två intryck?
Gjutformsfragment F11402 Lager 5 X436 Y619 1 Intryck för flat. Finslamning.
Gjutformsfragment F11205 A1056 = stolphål X474 Y535 1 Intryck för kupa. Bältekupa?
Gjutformsfragment F11206 A1056 = stolphål X474 Y535 1 Intryck för kupa.
Gjutformsfragment F11259 A9 = stolphål i

hägnad K59
X494 Y514 1 Odef.

Gjutformsfragment F11284 A562 = avfallsgrop 
äldre än K37

X446 Y607 1 Odef. Flata ytor.

Gjutformsfragment F11432 A1921 = härd i 
långhus K2

X443 Y562 1 Intryck för hörn. Flata ytor. Ev kärna till bälte-
skål eller utsida av gjutform (Eriksson 
2003a:139).

Gjutformsfragment F11433 A1929 = nedgräv-
ning i gropsystem 
K83

X423 Y539 1 Odef.

3. Bredåker 
RAÄ 134, Uppsala socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Boplatsområde från bronsålder-järnålder. Del av större grav- och boplatskomplex från bronsålder. 
Undersökande institution: Upplandsmuseet 
Undersökningsår: 2003 & 2005 
Orsak till undersökning: Vägbygge, E4 
Undersökningsyta: Ca 40 000 m2 (varav ca 5000 m2 berörde bronsåldersboplatsen). 
Läge: Åkermark 
Kommentar: Området delvis stört av sentida markarbeten och plöjning. I kulturlagret där merparten av gjutfynden framkom 
(lager 2236) handgrävdes cirka 40 m2 av totalt 935 m2, dvs ca 4 %. 
Referens: Göthberg & Schütz red. 2006; Frölund & Schütz red. 2007 

Tätgrupp: Vid Bredåker hade det bedrivits omfattande och upprepade gjutningar på flera olika delar av ett boplatsområde. Tack 
vare gjutavfallets spridning, särskilt fynd av små metallsmältor och bronsdroppar, kunde också en gjuthärd och en gjutgrop iden-
tifieras. Det undersökta boplatsområdet var utkanten av en större bronsåldersbosättning, och har sannolikt hyst samtida långhus-
bebyggelse. På boplatsen tillverkades bland annat personliga attribut i form av en skivhuvudnål samt halsringar. Se Bredåker i
kapitel 3.3.3.. 

Gjutfynd Fyndnr Fyndkontext Antal Sammanhang Kommentar
Degelfragment 373 A1007 2 Omr B
Degelfragment 376 A2236 1 Omr B
Degelfragment 378 A2236 11 Omr B
Degelfragment 379 A2236 3 Omr B
Degelfragment 380 A2236 1 Omr B
Degelfragment 381 A12021 1 Omr B
Degelfragment 383 A32844 10 Omr B
Degelfragment 389 A1609 8 Omr B
Degelfragment 390 A2236 1 Omr B
Degelfragment 461 A2236 1 Omr B
Degelfragment 20 A1323, trol. gjutgrop 3 Vittulsbergsvägen
Gjutformsfragment 25 A1533 5 Omr B Fragment till gjutform för konvex del 

på föremål, sannolikt en skivhuvudnål, 
från period V (Eriksson 2007:172).
Minst fyra koncentriska cirklar (30-60 
mm i diameter). På ett fragment finns 
en del av ingöt bevarat. 

Gjutformsfragment 375 A1547 1 Omr B
Gjutformsfragment 377 A2236 3 Omr B
Gjutformsfragment 382 A13599 1 Omr B
Gjutformsfragment 384 A1609 2 Omr B
Gjutformsfragment 385 A2236 2 Omr B
Gjutformsfragment 386 A15323, Provruta 2 Omr B
Gjutformsfragment 387 A32844 13 Omr B
Gjutformsfragment 388 A33791 6 Omr B
Gjutformsfragment 471 A2236 6 Omr B
Gjutformsfragment 478 A13599 3 Omr B
Gjutformsfragment 907 1 Omr CD Påträffades vid avbaning. Flat gjutkavi-

tet med finslamma.
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Gjutformsfragment 1264 A2236 1 Omr B
Gjutformsfragment 1269 A2236 1 Omr B
Gjutformsfragment 1273 A2236 10 Omr B
Gjutformsfragment 1283 A2236 2 Omr B
Gjutformsfragment 1290 A2236 1 Omr B
Gjutformsfragment 1300 A13599 1 Omr B
Gjutformsfragment 1309 A13599 1 Omr B
Gjutformsfragment 1315 A33791 1 Omr B
Gjutformsfragment 1317 A34858 1 Omr B
Gjutformsfragment 1318 A36276 1 Omr B
Gjutformsfragment 1334 A1533 3 Omr B
Gjutformsfragment 1335 A1533 1 Omr B
Gjutformsfragment 1337 A32844 1 Omr B
Gjutformsfragment 1338 A32844 1 Omr B
Gjutformsfragment 1339 A33791 1 Omr B Ingöt. Diameter ca 3 cm. Gjutform för 

litet eller medelstort föremål (Eriksson 
2007:171).

Gjutformsfragment 1340 A33791 1 Omr B
Gjutformsfragment 1341 A33791 1 Omr B
Gjutformsfragment 1342 A2236 2 Omr B
Gjutformsfragment 1343 A2236 2 Omr B
Gjutformsfragment 1344 A2236 1 Omr B Finslamma. Intryck för ten med antydan 

till spiralformad dekor, möjligen hals-
ring eller dräktnål, period V (Eriksson 
2007:171).

Gjutformsfragment 21 A1323, trol. gjutgrop 14 Vittulsbergsvägen
Gjutformsfragment 23 A1323, trol. gjutgrop 1 Vittulsbergsvägen Sannolikt ingöt (Schütz 2006:42).
Gjutformsfragment 24 A1323, trol. gjutgrop 2 Vittulsbergsvägen Finslamma. Föremål med en stor, plan 

del (Schütz 2006:42).
Gjutformsfragment 25 A1323, trol. gjutgrop 1 Vittulsbergsvägen Finslamma. Form för större föremål, 

med kant/räffla alt. en grövre ten t.ex. 
en halsring (Schütz 2006:42).

Smälta 391 A1516 1 Omr B
Smälta 392 A1609 1 Omr B
Smälta 393 A1609 1 Omr B
Smälta 394 A2236 1 Omr B
Smälta 395 A2236 2 Omr B
Smälta 396 A33791 1 Omr B
Smälta 418 A2236 1 Omr B
Smälta 2 A1674, större ned-

grävning
1 Vittulsbergsvägen

Smälta 3 A1323, trol. gjutgrop 7 Vittulsbergsvägen
Smälta 4 A1654, större ned-

grävning
3 Vittulsbergsvägen

4. Broby 
RAÄ 19, Börje socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Gravfältsområde med stensättningar, terrasseringar, tre kulthus av stengrundstyp, skärvstenshögar och kulturlager.  
Undersökande institution: Uppsala universitet 
Undersökningsår: 1949, 1954-57, 1968-70
Orsak till undersökning: Forsknings-/seminarieundersökning 
Undersökningsyta: Oklart. Uppskattningsvis mer än 1 000 m2. 
Läge: Moränrygg 
Kommentar: Utgrävningsschakten fokuserades till synliga lämningar. 
Referens: Schönbäck 1952, 1959, Ojala 2016: appendix 1. 

Tätgrupp: Vid Broby påträffades spår efter bronsgjutning såväl i ett av stengrundshusen som på omgivande ytor med stensätt-
ningar och skärvstenshögar. Trots att undersökningarna hade karaktären av små ”titthålsundersökningar” och publicerades i 
översiktliga artiklar (Schönbäck 1952, 1959) kan Broby, i ljuset av nyare forskning och referensmaterial, ge intressanta inblickar 
i bronsgjutning inom en monumental grav- och kulthusmiljö. Några av gjutformsfragmenten från gravfältet hade tillhört formar 
för halsringar med dekor. Se Broby i kapitel 3.3.4. 
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Gjutfynd Uppskattat antal Kommentar
Degelfragment 2 Fynd nummer 13 och 14 (Schönbäck 1952:33). Mynningsbitar med rödsintrad, 

kopparoxidfärgad beläggning. Påträffade inuti stengrundshus.
Degelfragment - ”Utom de vid tidigare grävning påträffade degelfragmenten ha deglar av motsva-

rande typ påträffats både i 51 (fig. 21) och 53 (fig. 23).” (Schönbeck 1959:93).
Gjutformsfragment - ”Gjutformsdelar finnas i alla utgrävda anläggningar och äro uteslutande stycken 

av ”oäkta formar” av hårt bränd lera (fig.21). Många av fragmenten äro igen-
kännliga endast på själva godset, som består av en homogen, sandblandad massa, 
i vilken leran genom upphettningen förlorat sin bindande förmåga. Godset är 
därför mycket mjöligt och lätt sönderfallande. De identifierbara gjutformsdelarna 
tillhöra alla formar för grov – 5-7 mm tjock – bronstråd eller, som framgår av de 
större fragmenten, sannolikt halsringar (fig. 21). Ett av dessa fragment från 
avfallslagret intill kanten av stensättning 34 har använts för gjutning av en hals-
ring med spiralvridning, ca 7 mm tjock. Spiralerna inuti formstycket äro fullt 
tydliga. Motsvarande halsringar äro vanliga i depåfynden från yngre bronsålder 
men låta sig knappast dateras närmare än period 4-6.” (Schönbäck 1959:93)

5. Darsgärde 
RAÄ 16, Skederid socken 

Gjutning från bronsålder: Möjligt 
Platstyp: Aktivitetsyta med kulturlager, anläggningar och terrasseringar från bronsålder. Överlagrades av fornborg och bebyg-
gelse från järnålder. På anslutande åssluttning finns gravfält med stensättningar (RAÄ 17 & 34), sannolikt huvudsakligen från 
järnålder.  
Undersökande institution: RAÄ & Museet för nordiska fornsaker, Uppsala. 
Undersökningsår: 1956-62
Orsak till undersökning: Räddningsundersökning på grund av grustäkt. 
Undersökningsyta: 1 400 m2

Läge: Bergs- och moränhöjd 
Kommentar: Lämningen störd av moderna markingrepp i form av grustäkt, vändplan och en sandsilo. Delar av gjutavfallet från 
platsen (till exempel degelfragment) härrör från järnålderns befästa höjdbosättning. Keramikmaterialet från det undre kulurlagret 
innehåller keramiktyper som bedömts vara från bronsålder, såsom kärl med glättad, slät, textil- och gräsinstruken ytbehandling. 
Dock saknas kärl med rabbad ytbehandling. 
Referens: Ambrosiani 1958, 1959 

Gjutfynd Uppskattat 
antal

Sammanhang Kommentarer

Gjutformsfragment - Kulturlager på bergs- och moränterrass ”I det ovan beskrivna boplatslagret påträffa-
des sammanlagt ca 700 krukskärvor, delar av 
en gjutform för en bronshalsring, en brons-
ten, flint- och porfyravslag, ett par större 
flintredskap samt ett antal knack- och 
brynstenar.”  (Ambrosiani 1959:112)
”Att det enstaka fragmentet av en sådan form 
icke är en tillfällig företeelse på Darsgärdet-
boplatsen framgår av att ett större antal 
liknande framkommit på olika håll i det 
äldsta kulturlagret inom fornborgen vid 1958 
års undersökning” (Ambrosiani 1959:123) 
Bronsålder eller äldre järnålder.

6. Fansta 
RAÄ 432, Bälinge socken 

Gjutning från bronsålder: Möjligt 
Platstyp: Boplatsområde från bronsålder och järnålder. Aktivitetsytor från bronsålder, dock inga identifierade huslämningar. 
Undersökande institution: Upplandsmuseet 
Undersökningsår: 2006 
Orsak till undersökning: Exploatering, bostadsbyggnation 
Undersökningsyta: ca 3 000 m2 

Läge: Åkermark i lera. 
Kommentar: Gjutformsfynden vägde sammanlagt 539 g, och bestod av 154 fragment. De framkom inom en relativt koncentrad 
del av boplatsytan, och härrör sannolikt från mellersta-yngre bronsålder. 
Referens: Åberg 2013 

Gjutfynd Fyndnr Antal Kontext Kommentarer
Gjutformsfragment F58 94 A1766/1788 grop, del i Grop med sekundärdeponerat avfall, 
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gropsystem bland annat keramik, djurben och för-
kolnade skalkorn. Även fragm. av ugns-
vägg. Bronsålder eller förromersk järn-
ålder.

Gjutformsfragment F93 27 A1766/1788 grop, del i 
gropsystem

Samma som ovan

Gjutformsfragment F159 A1766/1788 grop, del i 
gropsystem

Samma som ovan

Gjutformsfragment F53 22 A6339 grop Delar av ingöt (Åberg 2013: 51, 129), 
Bronsålder eller förromersk järnålder.
Även fragm. av ugnsvägg.

Gjutformsfragment F135 - (Fyndpos-
tens totalvikt 
= 300 g)

A6339 grop Delar av ingöt (Åberg 2013: 51, 129), 
Bronsålder eller förromersk järnålder.

Gjutformsfragment F143 2 A2489 Bronsålder eller förromersk järnålder.
Gjutformsfragment F159 16 A1788 Samma som ovan

7. Fullerö 
RAÄ 598, Gamla Uppsala socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Gravfält från bronsålder-förromersk järnålder. Oregelbundna stensättningar samt en terrasserad aktivitetsyta med kultur-
lager. 
Undersökande institution: RAÄ UV GAL 
Undersökningsår: 2002 
Orsak till undersökning: Vägbygge, E4 
Undersökningsyta: 18 863 m2 varav 1 673 m2 inom gravfältet. 
Läge: Bergs- och moränhöjd 
Kommentar: Gravfältet upptäcktes först vid undersökning av en anslutande järnåldersboplats. Gravområdet har troligen en fort-
sättning mot väster, och har delvis störts av sentida bebyggelse. 
Referens: Björck & Appelgren 2006 

Gjutfynd Fyndnr Fyndkontext Antal Sammanhang Kommentar
Degelfragment F207 A8242 (grav) 1 ”Utanför anläggningar som 

ingår i terrassering.”
Sedvanlig bronsålderstyp (Eriks-
son 2006:84). Mynningsbit med 
rödglaserad yta.

8. Håga by 
RAÄ 368, 358 & 366:4, Bondkyrko socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Grav- och boplatskomplex med gravfält, stengrundshus, ett stort antal skärvstenshögar och boplatsindikationer i åker-
mark. 
Undersökande institution: Uppsala universitet,
Undersökningsår: 1985, 2001-2002 
Orsak till undersökning: Forsknings- och seminariegrävningar  
Undersökningsyta: Uppskattningsvis 1 000 m2 inom olika schakt 
Läge: Bergs- och moränimpediment och anslutande lermarker. 
Kommentar: Tekniska rapporter saknas för forskningsundersökningarna. 
Referens: Forsberg & Hjärthner-Holdar 1985; Victor 2002: kapitel 7 (se även Göthberg & Holmström 1999) 

Gjutfynd Fyndkontext Kommentar
Degel- och gjutformsfragment Stengrundshus och 

intilliggande 
skärvstenshög. 

”Även i Hågahagen har spår efter gjutning påträffats framför 
allt i skärvstenshögen 366:3 men också utanför kulthuset. Det 
gäller bitar av slagg, gjutformsrester och degelfragment.” 
(Victor 2002:147f)

Degel- och gjutformsfragment Kulturlager i anslutning 
till skärvstenshög RAÄ 
368

”Vid semnariegrävningar i samma område har skärvstenshögen 
RAÄ 368 delundersökts och en boplatsyta med kulturlager och 
anläggningar undersökts. Bland fynden fanns keramik, bland 
annat av Lausitz-typ, en pilsteps av flinta med urnupen bas, 
fragment av en skafthålsyxa, deglar och gjutformar. Detta 
antyder att boplatsen har en lång brukningstid, preliminärt från 
äldre bronsålder till förromersk järnålder (Forsberg & Hjärth-
ner-Holdar 1985; E. Hjärtner-Holdar muntl).” (Göthberg & 
Holmström 1999:6)
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9. Hällby 
RAÄ 237, Litslena socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: ”Boplats/verkstadsplats med skärvstenshögar daterad till äldre bronsålder-äldre järnålder”.
Undersökande institution: RAÄ UV 
Undersökningsår: 1980-81
Orsak till undersökning: Exploatering 
Undersökningsyta: ca 1 600 m2 

Läge: Krön och västsluttning av moränhöjd, betesmark. 
Kommentar: Orapporterad 
Referens: Hjärthner-Holdar 1993a:80, Eriksson 2004 (arkivrapport), FMIS. 

Gjutfynd Antal Kommentar
Degelfragment? - ”Fynden i kulturlagret och i skärvstenshögarna bestod av järnslagg, en trolig lupp, förslaggad 

lera, bitar av ugnsinfodringar, krukskärvor, ett par järnmejslar, några järntenar, en bronsten, 
några troliga fragment av bronsdeglar, några eldslagningsflintor samt stora mängder kvarts.” 
(Hjärthner-Holdar 1993a:80).

10. Kalvshälla 
RAÄ 19, Järfälla socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Grav- och boplatsområde från bronsålder. 
Undersökande institution: Stockholms läns museum 
Undersökningsår: 1997-1998 
Orsak till undersökning: Nybyggnation, väg och handelsområde 
Undersökningsyta: 9 200 m2

Läge: Huvudsakligen bergs- och moränhöjd. 
Kommentar: Stört av överlagarande vikingatida gravfält, bebyggelse från romersk järnålder-vendeltid, samt av sentida bebyg-
gelse. Ca 4-7 % av kulturlagren handgrävdes (Andersson, L. pers. komm.). Det keramikföremål som tolkats som gjutkärna för 
spetsen av en bältekupa (F1259) är troligtvis inte en gjutform (se diskussion ang liknande fynd från Hallunda hos Vahlne 
1974:38f) och har därför inte medtagits i nedanstående tabell. 
Referens: Andersson et al. 2009 

Gjutfynd Fyndnr Fyndkontext Antal Sammanhang
Gjutformsfragment F2133 Kulturlager A2326 1 Terrassen med hus 3a+b, grav- och kulthusområde
Gjutformsfragment F2442 Kulturlager A2326 ruta 3 1 Terrassen med hus 3a+b, grav- och kulthusområde
Gjutformsfragment F2618 A2435 (nedgrävning) 2 Strax öster om hus 10

11. Kyrsta 
RAÄ 327 & 330, Ärentuna socken 

Gjutning från bronsålder: Möjligt 
Platstyp: Boplatsområde från senneolitikum-bronsålder-järnålder. Långhus och grophus från bronsålder. Bronsåldersbosättningen 
har troligen huvudsaklig utbredning norr om undersökningsytan (Onsten-Molander & Wikborg 2006b:206), upp mot en berg- 
och moränhöjd med skärvstensförekomster. 
Undersökande institution: SAU 
Undersökningsår: 2002 
Orsak till undersökning: Exploatering, väg E4 
Undersökningsyta: 56 000 m2, varav boplatsen RAÄ 327 omfattade ca 50 000 m2 

Läge: Lerslätt. 
Kommentar: Markkemiska analyser har påvisat förhöjda halter av metaller, bl a Cu på det aktuella delområdet (Hjulström 2006). 
Bronshantverkets datering till yngre bronsålder eller äldre järnålder kan inte avgöras. Om indikationerna på bronshantverk tillhör 
bronsåldersbebyggelsen motsvarar det boplatsens utkant. 
Referens: Onsten-Molander & Wikborg 2006b 

Gjutfynd Fyndnr Antal Kontext Sammanhang Kommentar
Degel-
/gjutformsfragment?

F715 7 Grophus 6 
(A30639)

Sekundär avfallsfyllning i 
grophus (Onsten-Molander & 
Wikborg 2006b:134)

Bronsålder eller förromersk 
järnålder

12. Kälvesta 
RAÄ 125 & 220, Stockholm/Spånga socken 
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Gjutning från bronsålder: Möjligt 
Platstyp: Aktivitetsytor och gravfält från bronsålder. Innehöll bland annat stensättningar, skärvstenshögar, skärvstensflak, stolp-
hål, gropar, härdar och fyndrika kulturlager. 
Undersökande institution: Stockholms stadsmuseum 
Undersökningsår: 1976-1977 
Orsak till undersökning: Exploatering för bostadsbebyggelse 
Undersökningsyta: 2 700 m2

Läge: Flack, bergs- och moränplatå  
Kommentar: Undersökningsområdet var helt kringskuret av modern bebyggelse. 
Referens: Johansson, Bondeson & Peterson 2011 

Gjutfynd Kontext Uppskattat antal Kommentar
Gjutformsfragment RAÄ 125 och 220 <50 ”Endast ett var så stort att man troligen kan avgöra vad 

som gjutits i formen och det rör sig antagligen om en 
gjutform för en halsring. Om man drar ut cirkelformen 
blir diameter 17 cm, en ganska ordinär storlek på en 
halsring.” (Johansson, Bondesson & Peterson 2011:9) 

Degelfragment RAÄ 125 och 220 Ca 50 Inklusive en komplett degel. En bottenbit med kvarsit-
tande bronsdroppar. Grå till gulröd färg.

13. Lilla Härnevi 
RAÄ 35, Härnevi socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Boplatsområde från bronsålder. Undersökta delar berörde skärvstenshög, kulturlager, anläggningar och ett långhus. 
Området ligger 300 meter norr om fyndplatsen för Härnevi-fyndet (Karlenby 1998:8f), en skrotdepå med bronsföremål från 
period IV-VI (se figur 119).
Undersökande institution: SHM, RAÄ UV 
Undersökningsår: 1937, 1938 och 1994 
Orsak till undersökning: Uppförande av telemast 
Undersökningsyta: Ett par 100 m2 (30-tal), 183 m2 (1994)  
Läge: Låglänt, sandig mark med inslag av morän vid kanten av dalgång. 
Kommentar: Delvis stört av moderna markarbeten och åkerbruk. 
Referens: Karlenby 1998, Bladh 1938 (arkivrapport, ATA), Floderus 1938 (arkivrapport, ATA)

Gjutynd Fyndnr Fyndkontext Antal Kommentar
Gjutformsfragment F903 A816, kulturlager 1 Gjutformsfragment för föremål med diameter om ca 16 cm. 

Med flera smala vulster/rännor i finslamman samt en struken
utsida. Troligen för halsring, alternativt för hängkärl (Kar-
lenby 1998:26f).

Gjutformsfragment F1236 A816, kulturlager 6 Samma som ovan
Gjutformsfragment F1237 A816, kulturlager 3 Samma som ovan

14. Lunda, Lovö 
RAÄ 27, Lovö socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Kulturlager, härdar, en skärvstenshög, skärvstensflak, lämningar efter två mindre byggnader samt sannolika gravar från 
bronsålder. Troligen del i större grav- och boplatsområde. 
Undersökande institution: Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet 
Undersökningsår: 1971-1978 
Orsak till undersökning: Seminarie- och forskningsgrävningar 
Undersökningsyta: Uppskattningsvis mellan 100-1000 m2 

Läge: Bergs- och moränhöjd 
Kommentar: Stört av överlagrande järnåldersgravfält. 
Referens: Petré 1982, 1984b 

Gjutfynd Fyndkontext Kommentar
Degelfragment Fyllning till järnåldersgrav A27 och A19. Inom 

område med skärvstenshögar, kulturlager och 
möjligt kulthus från bronsålder.

”I fyllningen till gravarna A27 och A19 framkom fyra 
resp. två skärvor av keramik sannolikt utgörande något 
slag av små öppna deglar…” (Petré 1982:55f)

15. Molnby 
RAÄ 321 & 326:1, Vallentuna socken 
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Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Grav- och boplatsområde från bronsålder 
Undersökande institution: Arkeologikonsult AB 
Undersökningsår: 2016-2017 
Orsak till undersökning: Expolatering för tågdepå. 
Undersökningsyta: 42 500 m2 

Läge: Moränryggar och impediment i anslutning till låglänt sandig lermark. 
Kommentar: Slutundersökningsrapporten väntas utkomma år 2019.  
Referens: Hjulström 2018: personlig kommunikation; Hjulström, Hed & Lagerstedt i manus

Gjutfynd Fyndnr Fyndkontext Antal Sammanhang Kommentar
Gjutformsfragment F3009:1 3065 (lager i utplöjd skärvstens-

hög K355)
1 Område 6, nära långhus 

från YBÅ
Gjutformsfragment F5499:1 4104 (lager i stensättningen 

K418)
1 Område 8, nära kulthus Intryck för hals-

ring
Gjutformsfragment F5543:4 4102 (lager i stensättningen 

K418)
4 Område 8, nära kulthus

Gjutformsfragment F10695:1 4157 (kulturpåverkat lager) 2 Område 8, nära kulthus
Gjutformsfragment F11041:1 4157 (kulturpåverkat lager) 2 Område 8, nära kulthus Intryck för glasö-

gonspänne
Gjutformsfragment F11041:2 4157 (kulturpåverkat lager) 6 Område 8, nära kulthus Intryck för glasö-

gonspänne
Gjutformsfragment F11262:2 4157 (kulturpåverkat lager) 2 Område 8, nära kulthus
Degelfragment F10735:1 4157 (kulturpåverkat lager) 1 Område 8, nära kulthus
Degelfragment F10965:1 4157 (kulturpåverkat lager) 1 Område 8, nära kulthus
Degelfragment F11262:1 4157 (kulturpåverkat lager) 4 Område 8, nära kulthus

16. Nibble 
RAÄ 335, Tillinge socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Grav- och boplatsområde från bronsålder 
Undersökande institution: RAÄ UV Uppsala 
Undersökningsår: 2007 
Orsak till undersökning: Vägbygge, E18 
Undersökningsyta: 31 545 m2 

Läge: Lerslätt samt anslutande bergs- och moränhöjder 
Kommentar: Lämningarna i åkermarken hade störts av plöjning, dräneringsdiken, äldre torpbebyggelse, en järnväg samt en äldre 
vägsträckning. På vissa partier i lermarken återstod bara anläggningsbottnar. Metalldetektering utfördes, men bronserna var över 
lag mycket urlakade, och fynd påträffade vid handgrävning hade ibland inte givit utslag med detektor (Lingström 2011). 
Referens: Artursson, Karlenby & Larsson (red.) 2011 

Tätgrupp: Bronsåldersbosättningen vid Nibble hade såväl boplatsytor med långhus som flera delområden med gravmiljöer och 
kulthus. Trots att mängden gjutfynd är relativt sparsam ger de inblickar i bronshantverk på grav- och kultplatsområden inom en 
bosättning från yngre bronsålder. Se Nibble i kapitel 3.3.4. 

Gjutfynd Fyndnr Fyndenhet Fyndkontext Antal Sammanhang Kommentar
Degelfragment F515 2276 A.2261 (skärv-

stensförekomst)
3 Omr. E2

Degelfragment F1646 128805 128515 i A.213 
(skärvstenshög)

1 Omr. E5 Mynningsbit, delvis rödfär-
gad.

Degelfragment F1904 128998 129393 i A211 
(grav) 

1 Omr. E1

Gjutformsfragment F871 115718 116469 (mörk-
färgning) 

1 Omr. F3? Hand-
plock i torpgrund 
(305704)

Osäker (möjligen ej BÅ)

Gjutformsfragment F950 117931 1 Omr. F3? Osäker.
Gjutformsfragment F2050 10185 127172 i A.10 

(skärvstenshög 
med grav)

1 Omr. C1 Osäker (möjligen ej BÅ)

Gjutformsfragment F2325 18838 301127 (grop) 1 Omr. E1 Långsgående hål rakt ige-
nom biten. Vid analys 
påträffades förkolnade 
rester i hålet, vilka kommer 
från en vidja som stabilise-
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rat gjutformen (Grandin & 
Willim 2011:478). 

17. Nyvla
RAÄ 239, 284, 453 & 456 Bälinge socken 

Gjutning från bronsålder: Möjligt 
Platstyp: Område med kulturlager, härdar, stolphål, gropar, rännor, två skärvstenshögar och två stensättningar. Del av större grav- 
och boplatsområde från bronsålder – äldre järnålder. 
Undersökande institution: Upplandsmuseet 
Undersökningsår: 2011 
Orsak till undersökning: Särskild utredning inför bostadsbyggnation. 
Undersökningsyta: 10 034 m2 i 69 schakt. Schaktet med degelfyndet var 401 m2 stort. 
Läge: Åkermark, gränsande mot impedimentsmark i öster. Det eventuella degelfyndet framkom i hagmark med moränblock. 
Kommentar: Lämningen delvis kringskuren av modern bebyggelse. 
Referens: Fagerlund 2012 

Gjutfynd Fyndnr Fyndkontext Antal Sammanhang Kommentar
Degelfragment? F11 A1306 ränna med 

skärvsten
1 Schakt 1267 på 

område 2b
Fragment av kompakt och hårt bränt 
kärl med hög andel magring, möjligen 
del av degel (Fagerlund 2012:23).

18. Plaisiren/Vinsta 
RAÄ 211, Spånga/Stockholm socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Gravfältsområde med skärvstenshögar, anläggningar och fyndrika kulturlager. 
Undersökande institution: Stockholms stadsmuseum 
Undersökningsår: 1962-64
Orsak till undersökning: Exploatering, bostadsbyggnation 
Undersökningsyta: Ca 2500 m2 

Läge: Sydsluttning av bergs- och moränhöjd 
Kommentar: Orapporterad 
Referens: Laurén 1969, samt omnämnd i Meinander red. 1967:67

Gjutfynd Uppskattat antal Kommentar
Degelfragment - ”Övriga gemensamma fyndtyper [med Broby-komplexet] är hartsklum-

par, flintavslag, degelfragment och lerklining.” (Laurén 1969:45)

19. Ryssgärdet 
RAÄ 435, Tensta socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Grav- och boplatsområde från senneolitikum - yngre bronsålder/äldsta järnålder. 
Undersökande institution: RAÄ UV GAL 
Undersökningsår: 2003 
Orsak till undersökning: Vägbygge, E4 
Undersökningsyta: 17 000 m2 

Läge: Lerslätt samt anslutande morän- och bergshöjder 
Kommentar: Morän- och bergshöjderna hade mer välbevarade lämningar, och prioriterades högre vid undersökningen. Boplatsy-
tan på åkermarken på ”slätten” var hårt plöjda och lämningarna där betydligt sämre bevarade. Andelen handgrävda kulturlager 
uppgick till 75 % på bergs- och moränhöjderna, och 4 % i åkermarken.
Referens: Eriksson & Östling 2005; Hjärthner-Holdar, Eriksson & Östling red. 2008 

Nyckelplats: Vid Ryssgärdet har bronsföremål gjutits på flera platser inom en omfattande, flerkärnig boplats med viktiga kult-
funktioner under period III-IV. Gjutavfallet påträffades främst i anslutning till två kulthus på den norra delen av bosättningen. 
Utifrån enstaka fynd av gjutformsfragment i långhusmiljön är det därför sannolikt att bronsföremål tillverkats även där. Brons-
hantverket kan ursprungligen ha varit betydligt mer omfattande i boplatsmiljön, med tanke på områdets dåliga bevaringsförhål-
landen och begränsade kulturlagergrävning. Se Ryssgärdet i kapitel 3.3.2. 

Gjutfynd Fyndnr Fyndkontext Sammanhang Antal
Degelfragment F4392 Grävenhet 44181 kulturlager 20511? Ö kullen, utkastlagret 1
Degelfragment F4412 Grävenhet 42821 kulturlager 20511? Ö kullen, utkastlagret 1
Gjutformsfragment F4410 Grävenhet 40494 kulturlager 20511? Ö kullen, utkastlagret 3
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Gjutformsfragment F4411 Grävenhet 38833 kulturlager 20511? Ö kullen, utkastlagret 1
Gjutformsfragment F4414 Grävenhet 42821 kulturlager 20511? Ö kullen, utkastlagret 1
Gjutformsfragment F4942 Grävenhet 36073 i kulturlager. Terrassen nedanför Ö kullen, 

intill hus 7. 
1

Gjutformsfragment F5067 Grävenhet 45916 kulturlager 20511? Ö kullen, utkastlagret 2
Bronssmälta F200957 Fyndenhet 39139 kulturlager 20511 Ö kullen, utkastlagret 1
Bronssmälta F200972 Fyndenhet 39362 kulturlager 20511 Ö kullen, utkastlagret 1
Bronssmälta F200984 Grävenhet 38815 kulturlager 20511? Ö kullen, utkastlagret 1
Gjutformsfragment F2780 Grävenhet 42912 kulturlager 7417? V kullen, utkastlagret 1
Gjutformsfragment F3873 Grävenhet 24564 kulturlager 7417? V kullen, utkastlagret 1
Gjutformsfragment F4203 Grävenhet 205093 kulturlager 7417? V kullen, utkastlagret 1
Gjutformsfragment F4615 Grävenhet 42890 kulturlager 7417? V kullen, utkastlagret 1
Gjutformsfragment F4661 Grävenhet 24572 kulturlager 7417? V kullen, utkastlagret 1
Gjutformsfragment F4955 Anläggning 889 V kullen, ”kokgropsliknande” 

stolphål tolkat som ett dub-
belstolphål till både hus 11a 
och b. 

1

Gjutformsfragment F5182 Anläggning 6201 V kullen, stolphål i anslutning 
till utkastlagret 7417?

1

Metallsmälta F200982 Fyndenhet 42504 i grävenhet 41465 V kullen 1
Gjutformsfragment F645 Grävenhet 25036 i kulturlager 27445, del av 

kulturlager A4
Boplatsområdet omr F, slät-
ten.

4

20. Skeke 
RAÄ 669, Rasbo socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Grav- och boplatsområde från bronsålder. 
Undersökande institution: RAÄ, UV Mitt 
Undersökningsår: 2010 
Orsak till undersökning: Vägbygge, väg 288 
Undersökningsyta: 19 100 m2 

Läge: Bergs- och moränhöjd samt lerslätt 
Kommentar: Boplatsområdena i låglänt mark hade skadats av plöjning. Ytorna i bergs- och moränmarken hade också varit inten-
sivt bebyggd under järnålder, vilket delvis skadat bronsålderslämningarna. 
Referens: Larsson red. 2014 

Gjutfynd Fyndnr Fyndkontext Antal Sammanhang Kommentar
Degelfragment F228 A6639 (lager) FE14263 2 Omr C Mynning
Degelfragment F742 A13979 (lager) FE106843 1 Omr C Mynning, buk och botten
Degelfragment F1211 A30229 (kokgropssystem) 

FE26959
4 Omr C Mynning och buk

Degelfragment F3967 A21473 (grop) FE104755 8 Omr D Mynning, buk och botten
Degelfragment F4019 A103554 (lager) FE9522 1 Omr B Mynning, buk och botten
Degelfragment F4032 G106478 i A13979 (lager) 5 Omr C Mynning och buk
Degelfragment F4033 A21473 (grop) 1 Omr D Mynning och buk
Degelfragment F4212 A21473 (grop) FE21615 1 Omr D Mynning och buk
Degelfragment F4227 A21473 (grop) FE21499 9 Omr D Mynning och buk. Med CU-

legering
Degelfragment F4364 A8863 (skärvstenslager) i 

skärvstenshög A82 FE14873
1 Mynning.

Degelfragment F4436 G106478 (lager) 1 Omr C
Degelfragment F4980 A8100 (skärvstenslager) på 

platån A23 FE20669
1 Mynning och buk.

Degelfragment F5511 A112464 (stenpackning) 1 Omr E Mynning och buk. Med CU-
legering

Gjutformsfragment F134 A4618 (skärvstenslager) i grav 
A41 FE9545

1

Gjutformsfragment F419 A4818 FE9839 1
Gjutformsfragment F628 A19212 (anläggning i grav 

A41) FE104468
5 Gjutkavitet, obestämbart.

Gjutformsfragment F634 A4618 (skärvstenslager i grav 
A41) FE19188

1

Gjutformsfragment F635 A4618 (skärvstenslager i grav 
A41) FE19557

2 Gjutkavitet, konvext föremål.
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Gjutformsfragment F2400 A21473 (grop) FE104756 2
Gjutformsfragment F3528 A22786 (lager) FE28656 1 Omr D Gjutkavitet, nål.
Gjutformsfragment F3601 A4618 (skärvstenslager i grav 

A41) FE9667
3 Gjutkavitet, dekorelement.

Gjutformsfragment F4898 A101364 (skärvstenslager i 
A42) FE6626

2

Gjutformsfragment F4933 G106481 i kulturlager A13979 4
Gjutformsfragment F5050 A25284 (kulturlager) FE25286 3 Gjutkavitet, halsring.
Gjutformsfragment F5061 A107758 (golvlager i hus 18) 

FE106871
1 Gjutkavitet, halsring.

Gjutformsfragment F5063 A107758 (golvlager i hus 18) 
FE106864

2

Gjutformsfragment F5066 A104178 (bålplats i grav A41) 
FE21073

3 Omr D Gjutkavitet, halsring.

Gjutformsfragment F5069 A24712 (skärvstenslager i grav 
A FE106800

3 Gjutkavitet, halsring.

Gjutformsfragment F5072 A112464 (stenpackning) 
FE112748

2 Omr E

Gjutformsfragment F5074 A107878 (stenpackning i grav 
A48)

3 Gjutkavitet, halsring.

Gjutformsfragment F5075 A104621 (lager i skärvstenshög  
A82) FE104721

8 Gjutkavitet, obestämbart.

Gjutformsfragment F5076 A107840 (bräm) FE107984 1 Omr D Gjutkavitet, halsring.
Gjutformsfragment F5077 A7220 (stenmantel i A43) 

FE14851
1 Gjutkavitet, halsring.

Gjutformsfragment F5078 A107758 (lager) FE106844 1 Omr D Gjutkavitet, halsring.
Gjutformsfragment F5079 A101610 (lager) 1 Omr D Gjutkavitet, halsring.
Gjutformsfragment F5084 A19212 (bräm) FE104462 1 Omr D Gjutkavitet, halsring.
Gjutformsfragment F5087 A109953 (lager) FE28654 1 Omr B Gjutkavitet, obestämbart.
Gjutformsfragment F5089 A110856 (lager) FE110863 2 Omr F Gjutkavitet, halsring.
Gjutformsfragment F5094 A108075 (kantkedja) FE108247 2 Omr E Gjutkavitet, halsring.
Gjutformsfragment F5096 A25714 (grop) 1 Omr E Gjutkavitet, halsring.
Gjutformsfragment F5097 A112464 (stenpackning) 

FE112749
1 Omr E

Gjutformsfragment F5161 A24712 (stolphål) FE25324 1 Omr E
Gjutformsfragment F5207 A8794 (stolphål) 1 Omr E
Gjutformsfragment F5505 A21473 (grop) 1 Omr D Gjutkavitet, obestämbart.

21. Skuttunge kyrka 
RAÄ 317, Skuttunge socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Boplatsområde från senneolitikum-bronsålder samt yngre järnålder. 
Undersökande institution: RAÄ, UV Uppsala 
Undersökningsår: 2006 
Orsak till undersökning: Utvidgning av kyrkogård 
Undersökningsyta: 10 111 m2

Läge: Lerslätt 
Kommentar: Ca 5-9 % av de påträffade kulturlagren handgrävda. I en del av rapporten omnämns fynd av degel- och gjutforms-
fragment (Seiler & Östling 2008:67), men inga säkra degelfragment nämns i övrig dokumentation. 
Referens: Seiler & Östling 2008 

Tätgrupp: På bronsåldersboplatsen vid Skuttunge kyrka kunde bronsgjutning knytas till ett långhus från bronsålder. Gjutforms-
fragmenten från långhuset har eventuellt tillhört formen för ett glasögonspänne. Se Skuttunge kyrka i kapitel 3.3.3. 

Gjutfynd Fyndnr Fyndkontext Antal Sammanhang Kommentar
Gjutformsfragment? F453 Kulturlager A6147 1 Kulturlagerfynd på 

NÖ delen av ytan
Bedömd utifrån godstyp 
(Se Stilborg 2008:160)

Gjutformsfragment F 472 Kulturlager/kulturlagerrest 
A8641

1 Inuti långhus 5 Ev. för glasögonspänne 
(Grandin & Hjärthner-
Holdar 2008)

Gjutformsfragment F 571 Golvlager A7996 4 Inuti långhus 5

22. Skälby 
RAÄ 552:1-2, Vårfrukyrka socken 
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Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Två skärvstenshögar belägna inom boplatsområde med kulturlager. 
Undersökande institution: SHM 
Undersökningsår: 1931-32
Orsak till undersökning: Borttagande för odling 
Undersökningsyta: Uppskattningsvis ett par hundra kvadratmeter, koncentrerat till skärvstenshögarna samt ytorna under och 
direkt intill dessa. 
Läge: Flack ler- och sandmark, åker. 
Kommentar: Läget för de bortgrävda skärvstenshögarna troligen felaktigt inprickade i FMIS (Karlenby 2015: personlig kommu-
nikation).
Referens: Oldeberg 1960 

Gjutfynd Uppskattat 
antal

Kontext Kommentar

Degelfragment Ca 200 Hög I 127 större och ett 80-tal mindre fragment. En närmast hel degel kunde 
sättas samman. Många av fragmenten uppvisar spår av omlagring.

Degelfragment - Hög II ”Det hittades i hög II endast några obetydliga fragment, vilka möjligen 
kunna härröra från deglar.” (Oldeberg 1960:33).

Gjutformsfragment ”ett relativt 
litet antal 
fragment” 
troligen ett 
30-tal

Hög II Fragment med intryck för konkava och plana ytor olika samt delar av 
ingöt. Några fragment kunde sannolikt bestämmas till föremålstyp:
1 fragment ev för holkmejsel: ”består av en upptill avrundad tapp med 
rendovalt tvärsnitt. Stycket kan möjligen ha utgjort en del av en kärna till 
en gjutform för holkmejslar” (Oldenerg 1960:33)
2 fragment ev för svärds-/dolkklinga: ”Formkaviteterna hos vardera bestå 
av två grunda, rännliknande fördjupningar, avgränsade genom en kam-
liknande list. Baksidorna äro tillformade, med rundade ytor. Alla kanter 
ha brottytor. Fragmenten kunna mycket väl ha tillhört formar för svärds-
klingor, varvid de kamliknande listerna motsvarat de fördjupande räner, 
vilka uppträda på vissa av den yngre bronsålderns svärd.” (Oldeberg 
1960:33)

Gjutformsfragment Ca 400 Hög I Fragment med intryck för tenar, konkava och plana ytor och intryck efter 
okända delar på föremål samt ingöt. Flera sannolika gjutkärnor: ”De ha 
vanligen tämligen grovt gods. Några synas ha haft runt tvärsnitt och de 
kunna ha fyllt ut runda hålrum möjligen hos gjutformar för spjutspetsar. 
Andra fragment äro mer eller mindre tillplattade eller ha ett filformigt 
tvärsnitt. Nägra äro av mycket oregelbunden form och torde ha tillhört 
mycket stora kärnor.” Några fragment kunde sannolikt bestämmas till 
föremålstyp:
”Åtskilliga fragment” av gjutformar till ringar, möjligen halsringar, varav 
några enstaka med spår avdekor i form av räfflor/åsar. (Oldeberg 
1960:22-26)
19 fragment för skivhuvudnålar: ”Det finnes nitton fragment av formar 
med runda skivformiga huvuden, försedda med konc. vulster (…). Märk-
ligt nog synes inga av dessa fragment härröra från en och samma form. 
Varje bit har tillhört den del av formen, som motsvarar framsidan av 
nålhuvudet. (…) Att döma av formkaviteten hos några av fragmenten 
synes huvudets diameter hos de nålar, som gjutits i dessa formar ha 
utgjort ca 5,2-5,5 cm. Andra formfragment synas antyda en diameter hos 
de färdiga nålhuvudena av ca 8 cm.  (Oldeberg 1960:20)
11 fragment för bältekupor: ”Vidare förekomma 11 fragment (..), vilka 
torde tillhört gjutformar för bältekupor, troligen flera exemplar.” Några 
bitar tillhör ”de partier av formarna, som motsvarade respektive kupas 
övre pipformade del. De plana ytorna hos fragmentens överdel motsva-
rade den skivliknande krage, som förekommer på pipens överdel hos de 
flesta bältekupor.” (Oldeberg 1960:18-20). 
6 fragment för hängkärl: ”Beträffande gjutformar för hängkärl finns sex 
fragment (…). Bitarna synes ha tillhört två ytterformar och närmast de 
delar av respektive form, som motsvarat kärlens krag- och halspartier. 
(…) Bukdiametern hos de kärl som en gång gjutits i här ifrågavarande 
form, torde ha utgjort ca 20 cm. (…) [vissa av fragmenten] äro mera 
svårbestämbara, men de formbildande ytorna bukta på sådant sätt, att de 
bäst motsvara bukpartierna hos hängkärl från bronsålderns senare del.” 
(Oldeberg 1960:16)
4 fragment för glasögonspännen: ”fyra exemplar tillhörande en eller flera 
formar för gjutning av spännen(…)”. Det största exemplaret: ”Det 
spänne, som gjutits i denna form, torde haft tämligen stora, flata skivor, 
ornerade med upphöjda ränder och med koncentriska ringar med mitt-
punkt i reliet såsom vissa spännen i östra Mellansverige, Småland och på 
Gotland. De tre övriga fragmenten: ”(…) torde tillhört den del av formen, 
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som motsvarat spänneskivornas baksidor.” (Oldeberg 1960:20-22)
3 fragment för spjutspets: ”…alla med en i det stora hela cylindriskt 
formbildande yta, som synes ha tillhört den del av respektive form, som 
motsvarat holken hos spjutspetsen.” (Oldeberg 1960:16)
3 fragment ev för svärds-/dolkklinga: ”..två säkra fragment (…) …båda 
ha ett trekantigt tvärsnitt, torde ha tillhört den del av formen, som bildat 
ett parti av klingans egg.(…) Hos båda fragmenten uppvisar den tjock-
aste delen med brottyta en längsgående ränna, som utgör märke efter den 
spjäla, som en gång tjänat att förstärka formhalvan.” Oldeberg (1960:16).
1 fragment ev för dolk: ”..fragmentet kan möjligen ha tillhört en form för 
en dolk. Det formbildande 2 mm tjocka lagret har en flackt cylindriskt 
formad yta. Manteln har ursprungligen varit tillformad och en längsgå-
ende fåra i godset antyder, att där funnits ett formstöd. Att döma av detta 
torde ena sidan av formen till bladet vara av en ganska bred klinga.”

23. Skämsta 
RAÄ 203 & 342 Tierp socken 

Gjutning från bronsålder: Möjligt 
Platstyp: Boplatsområde från mellersta bronsålder till yngre järnålder. 
Undersökande institution: RAÄ UV Uppsala 
Undersökningsår: 1993-1994 
Orsak till undersökning: Exploatering, Ostkustbanan 
Undersökningsyta: 13 600 m2 

Läge: Flack lermark, åker. 
Kommentar: Överplöjd yta. Gjutfynden framkom på den mest fynd- och anläggningsrika ytan, där man även identifierade ett 
långhus och ett litet stolpbyggt hus från yngre bronsålder. 
Referens: Frölund & Larsson 2002 

Gjutfynd Fyndnr Fyndkontext Vikt Sammanhang Kommentar
Degelfragment F48 Härd 2768, nedgrävd i 

toppen av kulturlager 16.
26 g Område E Oklar datering. BÅ eller FRJÅ-RJÅ.

Degelfragment F311 I botten av kokgrop 
25000 

25 g Område E Oklar datering. Anläggningen ej 
daterad. Påträffad tillsammans med 
fynd av keramik och djurben (get/får, 
häst och nöt).

24. Skölsta 
RAÄ 379, Vaksala socken 

Gjutning från bronsålder: Möjligt 
Platstyp: Boplatsområde med dateringar till förromersk järnålder, och inslag från yngre bronsålder. 
Undersökande institution: Upplandsmuseet 
Undersökningsår: 2009 
Orsak till undersökning: Förundersökning inför nybyggnation 
Undersökningsyta: Ca 1000 m2 

Läge: Lermark, åker. 
Kommentar: Överplöjt 
Referens: Lucas & Lucas 2010 

Gjutfynd Fyndnr Fyndkontext Antal Sammanhang Kommentar
Degelfragment F6 A1117 (avfallsgrop) 2 RAÄ 379, boplatslämningar i FU-schakt BÅ eller FRJÅ
Degelfragment? F8 A388 (nedgrävning) 6 RAÄ 380, boplatslämningar i FU-schakt BÅ eller FRJÅ

25. Sommaränge skog 
RAÄ 311, Viksta socken 

Gjutning från bronsålder: Möjligt 
Platstyp: Grav- och boplatsområde. Huvuddelen som berördes var en gravfältslokal med aktivitetsytor och kulthus från äldre-
mellersta bronsålder. 
Undersökande institution: SAU 
Undersökningsår: 2003 
Orsak till undersökning: Vägbygge, E4 
Undersökningsyta: 25 490 m2 

Läge: Berg- och moränrygg 
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Kommentar: Delar av området på moränryggen var stört av sentida aktiviteter, med störda/omrörda kulturlager som följd. Stör-
ningarna gällde i synnerhet krönläget på gravfältet som varit bebyggt under medeltid.  
Referens: Forsman & Victor 2007 

Gjutfynd Fyndnr Fyndkontext Position Antal Sammanhang Kommentar
Degelfragment F1242 Grävenhet 

R41912 i A28797 
(avfallsla-
ger/kulturlager)

X6663900,27 
Y1599801,68 
Z35,805

1 På ändmoränen 
i UO norra del 
(område 1). 

Osäker datering. Sotigt kul-
turlager med medeltida och 
förhistoriska fynd. De förhi-
storiska inslagen i lagret 
tolkas som kulturlager från 
krönet, som röjts bort för den 
medeltida byggnaden och är i 
så fall omrört (Forsman & 
Victor 2007:186).

26. Stenvreten 
RAÄ 17 & 84?, Vårfrukyrka socken 

Gjutning från bronsålder: Möjligt 
Platstyp: Grav- och boplatsområde 
Undersökande institution: RAÄ UV
Undersökningsår: 1987, 1989 
Orsak till undersökning: Vägbygge, E18 
Undersökningsyta: 690 m2

Läge: Lerslätt samt bergs- och moränmark 
Kommentar: Oklart fynd, då Erikssons bedömning inte omnämns i rapporterna. 
Referens: Fagerlund 1994; Fagerlund & Hamilton 1995 

Gjutfynd Fyndkontext Kommentar
Degelfragment? - Enligt Eriksson möjlig gjutning från bronsålder på grund av ett fynd av degel (Eriksson 

2003a:144).

27. Trekanten 
RAÄ 602, Gamla Uppsala socken 

Gjutning från bronsålder: Möjligt 
Platstyp: Boplatsområde 
Undersökande institution: SAU 
Undersökningsår: 2003 
Orsak till undersökning: Vägbygge 
Undersökningsyta: 15 400 m2 varav 10 900 m2 ingick i den aktuella fornlämningen RAÄ 602. 
Läge: Lerslätt, åkermark. 
Kommentar: Oklar datering. Avfallsgroparna med gjutfynd ingår i boplatsyta som nyttjats från äldre bronsålder – vendeltid. Från 
den ena avfallsgropen med gjutfynd finns en datering till yngre bronsålder-förromersk järnålder. 
Referens: Onsten-Molander & Wikborg 2006 

Gjutfynd Fyndnr Fyndkontext Antal Sammanhang
Gjutformsfragment F308 A22951, avfallsgrop 1 Boplatsområde, YBÅ-ÄJÅ
Gjutformsfragment F1929 A23129, avfallsgrop 1 Boplatsområde, YBÅ-ÄJÅ

28. Trollbo 
RAÄ 795, Lena socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Utkant av boplatsområde från bronsålder med ett långhus från period V. 
Undersökande institution: RAÄ, UV Uppsala 
Undersökningsår: 1993 
Orsak till undersökning: Anläggande av VA-ledning  
Undersökningsyta: 726 m2

Läge: Lerslätt 
Kommentar: Kulturlager framkom inom i princip hela undersökningsytan men endast 12 m2 av detta handgrävdes. 
Referens: Åstrand 1998 
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Tätgrupp: Vid Trollbo påträffades gjutformsfragment i en källargrop till ett långhus från period V. Fyndkontexten i en avfalls-
grop möjliggör inte rekonstruktion av den ursprungliga gjutplatsen, men indikerar gjutning inom bosättningens långhusmiljö. Se 
Trollbo i kapitel 3.3.3. 

Gjutynd Fyndnr Fyndkontext Antal Sammanhang
Gjutformsfragment F88:2 A1665, SÖ delen -50 1 Nedgrävning i långhus, ev källargrop 

med sekundärt avfallsmaterial
Gjutformsfragment F101:2 A1665, SÖ delen -20 1 Samma som ovan
Gjutformsfragment F109:2 A739, NV, -10 1 Samma som ovan

29. Vrå 
RAÄ 16, 178 & 261, Knivsta socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Grav- och boplatskomplex. 
Undersökande institution: RAÄ, UV Uppsala 
Undersökningsår: 1991 
Orsak till undersökning: Exploatering för bostadsbyggnation 
Undersökningsyta: 42 000 m2 

Läge: Åkermark med lera, sand och enstaka berghällar, samt intilliggande bergs- och moränhöjd. 
Kommentar: Sammanlagt handgrävdes cirka 2000 m2 av boplatsens nio kulturlager, motsvarade cirka 20 % av deras totala ut-
bredning. Boplatsområdet hade skadats av plöjning och torpbebyggelse under historisk tid. Även gravfältsområdet i moränmar-
ken hade delvis uppodlats i förhistorisk tid.  
Referens: Karlenby red. 1997; Göthberg, Forenius & Karlenby red. 2002 

Tätgrupp: Vid Vrå påträffades rikligt med gjutformsfragment bland långhusen inom ett större grav- och boplatskomplex. Gjut-
ningen vid Vrå kan inte knytas till särskilda ytor eller byggnader, men avfallets spridning indikerar att gjutning skett på flera 
olika delar av boplatsen. Se Vrå i kapitel 3.3.3. 

Gjutfynd Fyndnr Lager Fyndkontext Position Antal Fyndomst/Kommentar
Degelfragment? F20290 1 X760 Y1006 1 Konkav yta. Lätt sintrad.
Gjutformsfragment F20241 2 A1960 X819 Y1000 1 P7823. Flat yta
Gjutformsfragment F20242 3 X820 Y1003 1 10186. Konkav yta. Hål, 3mm diam.
Gjutformsfragment F20243 3 X817 Y1002 3 10172.
Gjutformsfragment F20244 3 X817 Y1002 1 10172. Avtryck av rak, rundad ten, 4 mm 

diam.
Gjutformsfragment F20245 2 X816 Y1002 1 P.10171
Gjutformsfragment F20246 4 X819 Y1001 1 P. 10554
Gjutformsfragment F20247 3 X818 Y1001 1 P. 10168. Avtryck av rak, rund ten. 12 

mm längd, 5 mm diam.
Gjutformsfragment F20248 3 X818 Y1001 15 P. 10168
Gjutformsfragment F20249 3 X818 Y1000 18 P. 10163
Gjutformsfragment F20250 3 X819 Y1001 12 P. 10169
Gjutformsfragment F20251 3 X819 Y1001 1 P. 10169. Avtryck av rak, rund ten. 16 

mm lång, 4 mm i diam.
Gjutformsfragment F20252 3 X819 Y1001 1 P. 10169. Genomgående tenhål.
Gjutformsfragment F20253 A1146 X819 Y1001 1 Avtryck av rak, rund ten, 25 mm längd, 

5 mm längd.
Gjutformsfragment F20254 A1146 X819 Y1001 12
Gjutformsfragment F20255 4 X819 Y1002 5
Gjutformsfragment F20256 4 X817 Y990 1
Gjutformsfragment F20257 2 X803 Y964 3
Gjutformsfragment F20258 4 X818 Y1000 1 10558. Avtryck av rak, rund ten. 22 mm 

längd, 5 mm diam.
Gjutformsfragment F20259 4 X818 Y1000 1 10558. Rakt yttre hörn.
Gjutformsfragment F20260 4 X818 Y1000 3 P. 10558
Gjutformsfragment F20261 1 X801 Y968 1 P. 5759. Finslamma.
Gjutformsfragment F20262 1 X758 Y1000 2
Gjutformsfragment F20263 2 X891 Y994 6 9361
Gjutformsfragment F20264 1 X819 Y1000 1 Avtryck av rak, rund ten, 8 mm längd, 4 

mm diam.
Gjutformsfragment F20265 1 X819 Y1000 1 Flat yttre sida. Finslamma?
Gjutformsfragment F20266 3 X818 Y1001 6 P.10168
Gjutformsfragment F20267 3 X817 Y1001 11 P.10167
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Gjutformsfragment F20268 4 X819 Y1000 5 P.10559
Gjutformsfragment F20269 2 X818 Y1002 1 P.7832
Gjutformsfragment F20270 2 X819 Y1001 7 P.7828
Gjutformsfragment F20271 2 X820 Y1001 1
Gjutformsfragment F20272 4 X818 Y1001 14 P.10553
Gjutformsfragment F20273 4 X818 Y1001 2 P.10553 Rundat hörn.
Gjutformsfragment F20274 4 X818 Y1001 1 P.10553 Flat yta.
Gjutformsfragment F20275 A1960 X820 Y1001 1
Gjutformsfragment F20276 A1960 X820 Y1001 1 Rundad utsida. Trattform.
Gjutformsfragment F20277 5 X819 Y1001 1 P.10980. Rundad utsida
Gjutformsfragment F20278 5 X819 Y1001 8 P.10980
Gjutformsfragment F20279 2 X818 Y1002 5 P.7832
Gjutformsfragment F20280 2 X777 Y903 8 P.9904
Gjutformsfragment F20281 2 X817 Y1001 1 P.7826. Rak rund ten, 15 mm längd, 4 

mm diam.
Gjutformsfragment F20282 2 X817 Y1001 6 P.7826
Gjutformsfragment F20283 3 X817 Y1000 3 P.10162
Gjutformsfragment F20284 2 X817 Y1002 2 P.7831
Gjutformsfragment F20285 3 X819 Y1000 3 P.10164
Gjutformsfragment F20286 2 X816 Y999 1 P.7845
Gjutformsfragment? F20287 1 X763 Y996 1
Gjutformsfragment? F20288 5 X945 Y1052 4
Gjutformsfragment F20289 2 X819 Y999 2 P.7848
Gjutformsfragment? F20291 1 X843 Y1023 1
Gjutformsfragment? F20292 1 X803 Y968 1 P.5769
Gjutformsfragment? F20293 3 X815 Y1001 1 P.10167
Gjutformsfragment F20334 1 X819 Y1002 1 P.6844
Gjutformsfragment F20433 1 X761 Y1007 10
Gjutformsfragment F20440 5 X819 Y1000 1 P.10975

30. Årby 
RAÄ 163 & 164, Lena socken 

Gjutning från bronsålder: Möjligt 
Platstyp: Boplatsområde. Ingår i vidsträckt grav- och boplatsområde med 12 skärvstenshögar. 
Undersökande institution: RAÄ UV Uppsala 
Undersökningsår: 1992 
Orsak till undersökning: Exploatering, Ostkustbanan 
Undersökningsyta: ca 2 800 m2 

Läge: Åkermark/hagmark. Skärvstenhögen belägen just i övergången mellan moränsluttning och lermark. 
Kommentar: I de begränsade schakten runt högen påträffades gropar och stolphål. Skärvstenshögen delvis skadad av plöjning och 
sentida ingrepp. 
Referens: Göthberg 1998 

Gjutfynd Fyndnr Fyndkontext Antal Sammanhang
Gjutformsfragment? F443/4933 Skärvstenshög 3000 1 Skärvstenshög med dateringar till äldre bronsålder, 

samt fynddateringar till yngre bronsålder. Låglänt del 
av större grav- och boplatskomplex. ”Ett något tvek-
samt fynd av en gjutform i högen kan peka på att me-
tallhantverk förekommit på boplatsen.” (Göthberg 
1998:22)

VÄSTMANLAND 

31. Erikslund 
RAÄ 118, Dingtuna socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: ”Boplatsområde med skärvstenshögar fyrstolpshus och ett treskeppigt långhus”
Undersökande institution: RAÄ UV
Undersökningsår: 1988 
Orsak till undersökning: Exploatering 
Undersökningsyta: 4000 m2 
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Läge: Bergs- och moränrygg 
Kommentar: Orapporterad 
Referens: Hjärthner-Holdar 1993a:77 med referens till Å. Svedberg, muntl.  

Gjutfynd Antal Kommentar
Degelfragment 1 ”I kulturlager i norra delen av området påträffade bl a järnslagg och ett fragment av en bronsål-

dersdegel” (Hjärtner-Holdar 1993:77 m. ref).

32. Vallby/Trumslagarbacken 
RAÄ 97, 105:1-2 m fl, St Ilian/Västerås/Skerike socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Skärvstenshögar, gravar, boplatslämningar och kulturlager. 
Undersökande institution: Västmanlands läns museum 
Undersökningsår: 1958, 1964, 1967-68
Orsak till undersökning: Räddningsgrävning, vägbygge 
Undersökningsyta: - 
Läge: Bergs- och moränrygg 
Kommentar: Orapporterad 
Referens: Simonsson 1959, 1966 (arkivrapport); Oldeberg 1974:241  

Gjutfynd Antal Kommentar
Degelfragment 1 En degel (Simonsson 1966?)
Gjutformsfragment - Gjutformsfragment som kunnat identifieras som form för tutulus från period II-III (Ol-

deberg 1974:241)

SÖDERMANLAND 

33. Bornsjön 
RAÄ 329, Salems socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Boplatsområde från bronsålder 
Undersökande institution: RAÄ UV Mitt 
Undersökningsår: 1977, 1996 
Orsak till undersökning: 1977: undersöka skador efter djupplöjning. 1996: anläggningsarbeten utmed E4/E20 
Undersökningsyta: 1977: 110 m2, 1996: 2 000 m2

Läge: Flack lermark, åkermark. 
Kommentar: En olovlig avbaning av den mest anläggningstäta ytan innan undersökningen 1996 ledde till att denna del av boplat-
sen endast hann dokumenteras i plan. Slutundersökningen utfördes vid vinterväder med tjäle. 
Referens: Elfstrand 1981, Eklöf 1999 

Gjutfynd Antal Sammanhang Kommentar
Gjutformskärna 1 Kulturlager NV om motorvägen F 56. ”Fragmentet från en inre kärna för att framställa ett 

ihåligt föremål är cylinderformat och har en diameter på 
2,6 cm.” (Eklöf 1999:17)

Gjutformsfragment 3 Kulturlager NV om motorvägen Fragment av ingöt
Gjutformsfragment 5 Kulturlager NV om motorvägen Fragment med gjutkavitet. ”Mönstret på gjutkaviteten 

från två fragment indikerar att ett föremål med runt tvär-
snitt och diametern 0,6 cm har framställts (…). Längd-
sträckning på det ca 2,8 cm långa spåret har en svagt böjd 
form.” Evt för halsring eller tenformade föremål.

Gjutformsfragment 8 Kulturlager NV om motorvägen Oidentifierbara fragment, flertalet med endast den yttre 
väggen av gjutformen bevarad.

34. Galtbacken 
RAÄ 199 och 469, Fors/Eskilstuna socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Gravar och aktivitetsytor från bronsålder-äldsta järnålder. Del i större grav- och boplatsområde med skärvstenshögar. 
Undersökande institution: RAÄ UV & Sörmlands museum 
Undersökningsår: 2000
Orsak till undersökning: Vägbygge 
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Undersökningsyta: 4 300 m2

Läge: Bergs- och moränhöjd 
Kommentar: Möjligen fanns rester efter någon form av byggnad på aktivitetsytan vid gravarna (Dunér & Evanni 2003:12f). 
Referens: Dunér & Evanni 2003 

Gjutfynd Fyndkontext Antal Sammanhang
Degelfragment Kulturlager A510 1 Delområde 4
Degelfragment Toppen av härd A15946 1 Delområde 4
Gjutformsfragment? Kulturlager A510 1 Delområde 4
Gjutformsfragment? Kulturlager A510 1 Delområde 4

35. Hallunda 
RAÄ 13, 69 & 76, Botkyrka socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Gravfält, skärvstenshögar, kulturlager och anläggningsrika aktivitetsytor med spår av byggnader. Fynd i den anslutande 
åkermarken tyder på att platsen utgjort del av ett större grav- och boplatsområde. 
Undersökande institution: RAÄ UV, samt seminariegrävning Stockholms universitet 
Undersökningsår: 1969-1971 
Orsak till undersökning: Nybyggnation, bostadsområde och lekplats 
Undersökningsyta: 2 900 m2, uppdelade på mindre schakt. Fler ytor avschaktades, men kom aldrig att undersökas. 
Läge: Sydsluttning av bergs- och moränrygg samt på intilliggande bergs- och moränimpediment. 
Kommentar: Marken har aldrig uppodlats. Intakta kulturlager. Järnåldersgravfält i mellersta delen av RAÄ 69 hade delvis stört 
underliggande lager. Ofördelaktiga bevaringsförhållanden för ben (Jaanusson 1981:20). 
Referens: Jaanusson & Vahlne 1975a, Jaanusson & Vahlne 1975b, Vahlne 1974; Bennett 1975; Jaanusson, Löfstrand & Vahlne 
1978; Jaanusson 1981; Riksantikvarieämbetet 1998

Tätgrupp: Se Hallunda i kapitel 3.3.4. 

Gjutfynd Fynd
nr

Lager Fyndkontext Position Antal Fyndomst/Kommentar

Degelfragment F13 RAÄ 13, anl. 2 (grav) X337 Y583 1 I skärvstenspackning med mörk 
sotblandad mylla. Mynningsbit

Degelfragment F111 I RAÄ 13, zon 2 X293 Y551 2 Fragment med vägg, botten och 
mynning

Degelfragment F206 I RAÄ 13, zon 2 X284 Y546 2 Del av vägg
Degelfragment F211 I RAÄ 13, zon 2 X282 Y545 1 Del av vägg och mynning
Degelfragment F263 I RAÄ 13, zon 2 X295 Y554 3 Del av vägg och botten
Degelfragment F227 II RAÄ 13, zon 2 X289 Y549 1 Osäkert
Degelfragment F233 II RAÄ 13, zon 2 X286 Y558 3 Del av botten med vägg och pip
Degelfragment F242 II RAÄ 13, zon 2 X283 Y546 2 Kantbit
Degelfragment F247 II RAÄ 13, zon 2 X293 Y548 1 Del av vägg och mynning
Degelfragment F265 II RAÄ 13, zon 2 X286 Y556 1 Del av vägg med botten
Degelfragment F286 II RAÄ 13, zon 2 X290 Y556 1 Osäkert
Degelfragment F290 II RAÄ 13, zon 2 X289 Y552 2 Kantbitar
Degelfragment F501 I RAÄ 13, zon 3 X293 Y581 1 Fragment med mynning och 

botten
Degelfragment F510 II RAÄ 13, zon 3 X294 Y580 1 Fragment med mynning och 

botten. Väggens kontur och tjock-
lek tyder på en degel av större 
dimensioner (Jaanusson & 
Vahlne 1975a:16).

Degelfragment F126 II RAÄ 13, zon 6 X324 Y602 1 Del av vägg
Degelfragment F530 II RAÄ 13, zon 6 X326 Y601 1 Del av vägg
Degelfragment F124 II RAÄ 13, zon 6 X328 Y601 5 Del av väggen, botten
Degelfragment F121 I RAÄ 69, zon 1 X413 Y644 2 Mynningsbit med vägg och botten
Degelfragment F176 II RAÄ 69, zon 1 X413 Y643 1 Mynningsbit
Degelfragment F119 III RAÄ 69, zon 1 X415 Y643 9 Pip, vägg och botten
Degelfragment F134 III RAÄ 69, zon 1 X415 Y642 2 Mynningsbit, vägg
Degelfragment - I RAÄ 69, zon 2 X410 Y655 1 Mynning och vägg
Degelfragment - I RAÄ 69, zon 2 X410 Y656 1 Vägg?
Degelfragment - II RAÄ 69, zon 2 X417 Y656 1 Mynning?
Degelfragment - II RAÄ 69, zon 2 X419 Y655 2 Vägg
Degelfragment F123 II RAÄ 69, zon 3 X415 Y713 1 Mynningsfragment med vägg och 

botten
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Degelfragment F244 AB RAÄ 69, zon 3 X407 Y690 
(A119)

24 6 mynningsbitar, vägg- och bot-
tenbitar. Ihopsatt 100x70c30 mm. 
Nästan komplett.

Degelfragment F116 II RAÄ 69, zon 5 X378 Y671 1 Mynningsbit
Degelfragment F117 II RAÄ 69, zon 5 X384 Y671 1 Mynningsbit med vägg
Degelfragment F207 I anl RAÄ 69, zon 6 A7 1 Ev väggfragment
Degelfragment F218 I anl RAÄ 69, zon 6 A14 1 Ev mynningsfragment
Degelfragment F222 I anl RAÄ 69, zon 6 A96 3 Mynningsfragment
Degelfragment F227 I anl RAÄ 69, zon 6 A8 1 Mynningsfragment
Degelfragment F435 II RAÄ 69, zon 6 X421 Y655 1 Väggfragment
Degelfragment F22 Rens-

fynd
RAÄ 69, zon 6 Norra delen 

av fornläm-
ningen

1 Mynningsfragment

Degelfragment - I anl RAÄ 69, zon 7 A26 1 Mynningsbit
Degelfragment F406 I anl RAÄ 69, zon 7 A27 1 Del av vägg och botten
Degelfragment F423 I anl RAÄ 69, zon 7 A28 2 En mynningsbit och en med 

mynning, vägg och botten.
Gjutformsfragment F523 I anl RAÄ 13, anl. 7 (grav) X279 Y550 1 I sotig mylla, troligen tillhörande 

boplatslagret (Jaanusson & 
Vahlne 1975b:36).

Gjutformsfragment F524 I anl RAÄ 13, anl. 7 (grav) X279 Y550 2 I sotig mylla, troligen tillhörande 
boplatslagret (Jaanusson & 
Vahlne 1975b:36).

Gjutformsfragment F528 RAÄ 13, anl. 34 
(grav)

X279 Y547 1 Fragmentarisk.

Gjutformsfragment F523 I anl RAÄ 13, zon 2 X279 Y550 
(A7)

1 Ingöt

Gjutformsfragment F524
A

I anl RAÄ 13, zon 2 X279 Y550 
(A7)

1 Kärna. Övre del av kärna till 
cylindriskt hålrum ca 3 cm i 
diameter, tex för liten holkyxa 
eller mejsel (Jaanusson & Vahlne 
1975a:18).

Gjutformsfragment F524B I anl RAÄ 13, zon 2 X279 Y550 
(A7)

1 Kärna. Nedersta partiet av kärnan 
för en holkyxa. Men invändig list 
längs eggen. (Jaanusson & 
Vahlne 1975a:18)

Gjutformsfragment F528 I anl RAÄ 13, zon 2 X279 Y550 
(A34)

1 Ingöt

Gjutformsfragment F203 I RAÄ 13, zon 2 X287 Y545 1 Avsedd för rak ten (Jaanusson & 
Vahlne 1975a:18).

Gjutformsfragment F217 II RAÄ 13, zon 2 X289 Y551 1 Avsedd för holkyxa (Jaanusson & 
Vahlne 1975a:18).

Gjutformsfragment F224 II RAÄ 13, zon 2 X285 Y554 1 Avsedd för slät halsring, av 4-6
mm ten (Jaanuson & Vahlne 
1975a:18).

Gjutformsfragment F225 II RAÄ 13, zon 2 X288 Y553 1 Avsedd för rak ten (Jaanusson & 
Vahlne 1975a:18).

Gjutformsfragment F231 II RAÄ 13, zon 2 X286 Y555 1
Gjutformsfragment F238 II RAÄ 13, zon 2 X285 Y547 1
Gjutformsfragment F239 II RAÄ 13, zon 2 X287 Y547 1 Avsedd för slät halsring, av 4-6

mm ten (Jaanuson & Vahlne 
1975a:18).

Gjutformsfragment F240 II RAÄ 13, zon 2 X287 Y547 1 Avsedd för rak ten (Jaanusson & 
Vahlne 1975a:18).

Gjutformsfragment F245 II RAÄ 13, zon 2 X288 Y545 1 Avsedd för rak ten (Jaanusson & 
Vahlne 1975a:18).

Gjutformsfragment F246 II RAÄ 13, zon 2 X290 Y546 1 Avsedd för slät halsring, av 4-6
mm ten (Jaanuson & Vahlne 
1975a:18).

Gjutformsfragment F259 II RAÄ 13, zon 2 X296 Y538 1 Avsedd för slät halsring, av 4-6
mm ten (Jaanuson & Vahlne 
1975a:18).

Gjutformsfragment F261 II RAÄ 13, zon 2 X295 Y554 1 Avsedd för rak ten (Jaanusson & 
Vahlne 1975a:18).

Gjutformsfragment F280 II RAÄ 13, zon 2 X286 Y555 2 Osäkra
Gjutformsfragment F289 II RAÄ 13, zon 2 X289 Y547 1 Avsedd för spjutspets (Jaanusson 

& Vahlne 1975a:18).
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Gjutformsfragment F291 II RAÄ 13, zon 2 X289 Y546 1
Gjutformsfragment F294 II RAÄ 13, zon 2 X288 Y555 1 Avsedd för rak ten (Jaanusson & 

Vahlne 1975a:18).
Gjutformsfragment F295 II RAÄ 13, zon 2 X283 Y545 1 Osäkert
Gjutformsfragment F297 II RAÄ 13, zon 2 X282 Y549 1
Gjutformsfragment F298 II RAÄ 13, zon 2 X283 Y545 1
Gjutformsfragment F300 II RAÄ 13, zon 2 X286 Y556 2
Gjutformsfragment F301 II RAÄ 13, zon 2 X287 Y546 3
Gjutformsfragment F302 II RAÄ 13, zon 2 X287 Y552 2 Kärnor. Konisk form. Avsedd för 

holken i tex en spjutspets 
(Jaanusson & Vahlne 1975a:18).

Gjutformsfragment F303 II RAÄ 13, zon 2 X288 Y546 1 Avsedd för svärd (Jaanusson & 
Vahlne 1975a:18).

Gjutformsfragment F304 II RAÄ 13, zon 2 X299 Y548 1 Avsedd för slät halsring, av 4-6
mm ten (Jaanuson & Vahlne 
1975a:18).

Gjutformsfragment F305 II RAÄ 13, zon 2 X294 Y544 2 Avsedd för rak ten (Jaanusson & 
Vahlne 1975a:18).

Gjutformsfragment F306 II RAÄ 13, zon 2 X278 Y549 1 Ingöt
Gjutformsfragment F308 II RAÄ 13, zon 2 X293 Y553 1
Gjutformsfragment F309 II RAÄ 13, zon 2 X285 Y547 

(A50)
2 Avsedd för rak ten (Jaanusson & 

Vahlne 1975a:18).
Gjutformsfragment F274 III RAÄ 13, zon 2 X289 Y558 

(A70)
3

Gjutformsfragment F285 III RAÄ 13, zon 2 X283 Y546 
(A69)

2

Gjutformsfragment F296 III RAÄ 13, zon 2 X282 Y546 
(A69)

4

Gjutformsfragment F518 I RAÄ 13, zon 4 X320 Y565 4
Gjutformsfragment F307 II RAÄ 13, zon 4 X322 Y548 1 Osäkert fragment
Gjutformsfragment F557 II RAÄ 13, zon 6 X326 Y601 8
Gjutformsfragment F126 I RAÄ 69, zon 1 X409 Y641 1 Avsedd för slät ten 9 mm i diame-

ter, möjligen halsring (Jaanusson 
et al 1978:30).

Gjutformsfragment F127 I RAÄ 69, zon 1 X402 Y647 1 Avsedd för slät, rak ten 4-5 mm i 
diameter (Jaanusson et al 
1978:30).

Gjutformsfragment F178 I RAÄ 69, zon 1 X411 Y640 1
Gjutformsfragment F179 I RAÄ 69, zon 1 X411 Y642 1 Osäkert fragment
Gjutformsfragment F107 I RAÄ 69, zon 1 X414 Y633 1 Avsedd för dubbelknapp med 

koncentriska cirklar (Vahlne 
1974)

Gjutformsfragment F129 II RAÄ 69, zon 1 X415 Y643 1 Avsedd för slät, rak ten 4-5 mm i 
diameter (Jaanusson et al 
1978:30).

Gjutformsfragment F135 II RAÄ 69, zon 1 X413 Y631 1 Avsedd för slät, rak ten 4-5 mm i 
diameter (Jaanusson et al 
1978:30).

Gjutformsfragment F119 III RAÄ 69, zon 1 X415 Y643 63
Gjutformsfragment F130 III RAÄ 69, zon 1 X415 Y643 19 Avsedd för slät, rak ten 4-5 mm i 

diameter (Jaanusson et al 
1978:30).

Gjutformsfragment F134 III RAÄ 69, zon 1 X415 Y642 9
Gjutformsfragment F138 III RAÄ 69, zon 1 X415 Y643 50
Gjutformsfragment - Lager 

A
RAÄ 69, zon 1 X417 Y626 1 Osäkert fragment

Gjutformsfragment - I RAÄ 69, zon 2 X401 Y655 1 Ej angiven nivå. Avsedd för slät 
ten 4 mm i diameter, möjligen 
halsring (Jaanusson et al 
1978:30).

Gjutformsfragment - I RAÄ 69, zon 2 X413 Y663 1 Osäkert
Gjutformsfragment - I RAÄ 69, zon 2 X414 Y658 1
Gjutformsfragment - I RAÄ 69, zon 2 X419 Y657 1
Gjutformsfragment - II RAÄ 69, zon 2 X418 Y655 1
Gjutformsfragment - II RAÄ 69, zon 2 X419 Y654 1
Gjutformsfragment - I RAÄ 69, zon 3 X414 Y711 1 Osäkert
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Gjutformsfragment F209 I anl RAÄ 69, zon 6 X429 Y645 
(A8)

1

Gjutformsfragment F211 I anl RAÄ 69, zon 6 X430 Y652 
(A9)

4 Hittad under stenpackning. Kon-
kav gjutkavitet. Avsedd för en 
spjutspets där detta fragment 
tillhör holken (Jaanusson et al 
1978:30).

Gjutformsfragment F218 I anl RAÄ 69, zon 6 A 14 2 Avsedd för slät, rak ten 4-5 mm i 
diameter (Jaanusson et al 
1978:30).

Gjutformsfragment F223 I anl RAÄ 69, zon 6 X437 Y660 
(A10)

1

Gjutformsfragment F226 I anl RAÄ 69, zon 6 X428 Y646 
(A8)

2

Gjutformsfragment F427 I anl RAÄ 69, zon 6 A1 6 Hittad i anläggningens mitt. 
Avsedd för slät ten 9 mm i diame-
ter, möjligen halsring (Jaanusson 
et al 1978:30).

Gjutformsfragment F434 I RAÄ 69, zon 6 X422 Y656 1 Avsedd för ett platt, massivt 
föremål med en något svängd 
kontur, t ex en skära eller en 
rakkniv (Jaanusson et al 
1978:30).

Gjutformsfragment F433 II RAÄ 69, zon 6 X420 Y656 1 Avsedd för slät ten 4 mm i diame-
ter, möjligen halsring (Jaanusson 
et al 1978:30).

Gjutformsfragment - I anl RAÄ 69, zon 7 A97 1 Kärna
Gjutformsfragment F424 I anl RAÄ 69, zon 7 A28 6

36. Hästhagen i Igelsta 
RAÄ 23, Östertälje socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: ”Boplatslager” i form av kulturlager, fyra skärvstenshögar, stolphål, gropar, härdar och stensträng på bergs- och morän-
terrass. 
Undersökande institution: RAÄ UV 
Undersökningsår: 1970-1971 
Orsak till undersökning: Nybyggnation, villabebyggelse och lekplats 
Undersökningsyta: 2 800 m2

Läge: Bergs- och moränhöjd 
Kommentar: Stört av folkvandringstida gravar och sentida bebyggelse. 
Referens: Elfstrand 1986 

Gjutfynd Antal Fyndkontext Sammanhang Kommentar
Degelfragment 3 A20 Rund skärvstenssam-

ling/skärvstensflak
BÅ-ÄJÅ

Bronssmälta 1 A21 Stensättning Gravfyllning, tolkat som kulturlager från under-
liggande boplats

BÅ-ÄJÅ

37. Karleby/Gärtuna 
RAÄ 1-6 & 174, Östertälje socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: ”Boplatslager” i form av fyndrika kulturlager, skävstenshögar, ett skålgropsblock (RAÄ 1-2), samt gravfälts med röse, 
stensättningar och tarandgravar (RAÄ 4). 
Undersökande institution: RAÄ UV 
Undersökningsår: 1972-1973 
Orsak till undersökning: Exploatering, industribebyggelse 
Undersökningsyta: 2 000 m2 av det aktuella ”boplatsområdet” som sträckte sig över minst 15 000 m2. 
Läge: Flera närliggande bergs- och moränhöjder. 
Kommentar: Sluttning och krön av moränhöjder. Överlagrades av järnåldersgravfält, och ytan undersöktes genom i många små 
schakt RAÄ 1 och 2).  
Referens: Bennett 1985 

Gjutfynd Antal Fyndkontext Sammanhang Kommentar
Degelfragment 4 A67 RAÄ 1 och 4, Zon IX
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Gjutformsfragment 3 RAÄ 1 och 4 Gjutkavitet för tenformiga, runda delar på 
föremål

Gjutkärna? 1 RAÄ 1 och 4, Zon VIII F756. Runt tvärsnitt 7 mm
Degelfragment 4 A17 tarandcel RAÄ 4

38. Vårberg  
RAÄ 35, Huddinge socken 

Gjutning från bronsålder: Möjligt 
Platstyp: Aktivitetsyta från bronsålder under järnåldersgravfält. Stensträngar, oregelbundna stensättningar, härdar, gropar, stolp-
hål och en eventuell husgrund. 
Undersökande institution: Stockholms stadsmuseum 
Undersökningsår: 1966-1967 
Orsak till undersökning: Exploatering, bebyggelse 
Undersökningsyta: 6 300 m2

Läge: Sluttning av bergs- och moränhöjd i övergången mot lerslätt 
Kommentar: Stört av järnåldersgravfält. Kulturlager och anläggningar under gravfältet kan delvis vara från bronsålder. Omgi-
vande marker helt beyggda, oklar lämningsbild. 
Referens: Ferenius, Häger & Jansson 2011 

Gjutfynd Fyndnr Position Fyndkontext Sammanhang Kommentar
Degel F13 X990,7 Y089,8 A64 (stenram) Datering oklar. BÅ-JÅ?

39. Åbrunna 
RAÄ 201, Österhaninge socken 

Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Boplatsområde från bronsålder – järnålder. 
Undersökande institution: RAÄ, UV Stockholm 
Undersökningsår: 1993 
Orsak till undersökning: Vägbygge 
Undersökningsyta: 47 000 m2 

Läge: Åkermark med ler och mo, samt tre bergs- och moränhöjder. 
Kommentar: Stora delar av området hårt åtgånget av djupplöjning. På det mellersta impedimentet var lämningarna störda och 
omrörda av markingrepp i modern tid. Handgrävda kulturlager uppgår till 100 m2 på norra impedimentet, samt ca < 100 m2 på 
boplatsområdet på slätten. 
Referens: Strucke & Holback 2006 

Tätgrupp: På bronsåldersbosättningen vid Åbrunna undersöktes såväl långhusbebyggelse som en anslutande kultplats. På en 
bergs- och moränhöjd inom bosättningen påträffades en kulthusmiljö från mellersta-yngre bronsålder, med lämningar efter ett 
kulthus från bronsålder. På kullen påträffades även ett rikt avfallsmaterial efter mat- och dryckeskonsumtion. Det fanns också 
flera stensättningar, dock utan människoben. Bronsgjutning hade skett på en terrass framför kulthuset. Se Åbrunna i kapitel 3.3.4. 

Gjutfynd Fyndnr Position Fyndkontext Antal Sammanhang Kommentar
Degelfragment F655 X5497 

Y4436
L252 i ruta 101 Norra åkerhol-

men
Degelfragment F660 X5496 

Y4427
Ruta 103, stick 
3

Norra åkerhol-
men

Degelfragment F1140/F273 X5383 
Y4371

A40103 1 Smälta av kopparle-
gering i kärlets 
botten. Komplett.

Degel F32408 A32439, rek-
tangulär stensatt 
stenkonstruktion

1 Norra åkerhol-
men

Obränd degel? F450 X32439 
Y5505,39

A32439, rek-
tangulär stensatt 
stenkonstruktion

2 Norra åkerhol-
men

Litet ”badkarsfor-
mat” grovmagrat 
kärl. Komplett.

Degelfragment? F749 X5486 
Y4437

Ruta 102 1 Norra åkerhol-
men

Tyuere/blästermunstycke? F2512 X5519,8 
Y4427,35

A33368, skärv-
stensflak

1 Norra åkerhol-
men

Fragment av flask-
halsliknande, cylind-
riskt keramikföremål 

40. Åkra Grindstugan 
RAÄ 98, Lästringe socken 
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Gjutning från bronsålder: Ja 
Platstyp: Gravfält från järnålder samt underliggande kulturlager och anläggningar (”boplatslager”) från bronsålder. 
Undersökande institution: RAÄ UV
Undersökningsår: 1969-70
Orsak till undersökning: E4 
Undersökningsyta: 450 m2 (boplatslagret) 
Läge: Sluttning av en större bergs- och moränhöjd. 
Kommentar: Området delvis skadat av en tidigare vägsträckning. 
Referens: Tesch 1975 

Gjutfynd Fyndnr Fyndkontext Antal Sammanhang Kommentar
Gjutformsfragment F103 A 103, Härd(?) 1 På aktivitetsyta (”boplatslager”) 

under ett järnåldersgravfält
Gjutform av typen förlo-
rad form (Tesch 1975:16).
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