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Förord
Projektet Järnet och riksbildningen 1150–1350 har pågått i drygt tio år och utgångs-
punkten var från början att studera järnhanteringen i relation till den samhällsom-
vandling som ägde rum i Sverige under medeltiden. År 2010 publicerades i ’Med Ham-
mare och Fackla’ de första forskningsresultaten och då en rad nya frågeställningar hade 
rests beslöts att gå vidare med fördjupade studier och utvidga forskningsfrågorna. Del-
tagarna i detta tvärvetenskapliga projekt representerar de främsta forskarna i landet 
inom området, varav några har tillkommit under senare tid. 

Fokus i den nya studien vidgades från begreppet riksbildning till modernisering, 
där olika aktörers och/eller kollektivs roller bättre kunde placeras in i sin samhälleliga 
kontext. Dessa tendenser till modernisering med en ökad grad av administration, kom-
mersialisering och urbanisering var kraftigast från mitten av 1200-talet i området runt 
Mälaren, det vill säga under den period då mönstret för den svenska järnhanteringen 
grundlades för lång tid framöver. I boken tecknas bakgrunden till hur Sverige under 
medeltiden kom att utvecklas till ett av Europas främsta länder inom järnhanteringens 
område och vilken roll järnet kom att spela i moderniseringsprocessen.

Några av resultaten är i många fall sensationella och inte minst har projektet tack 
vare fortsatta naturvetenskapliga metoder kunnat datera det äldsta bergsbrukets fram-
växt till åtminstone sent 900-tal och masugnens framväxt redan på 1100-talet, där allt 
tyder på att masugnen var en svensk innovation. Genom projektets framtagna databas 
över slagger från blästbruket framgår också att Sverige långt tidigare än man förut an-
tagit blev en viktig exportör av olika ämnesjärn. Osmundens införande i samband med 
hyttväsendets framväxt kom att förstärka denna tendens. Den tidiga introduktionen 
och det tekniska försprånget gav järnhanteringen konkurrensfördelar och banade väg 
för att Sverige kunde utvecklas till en av Europas och världens främsta järnproducenter, 
ett faktum som gäller än idag.

Den verksamhet som bedrivits inom projektet i form av seminarier, exkursioner 
och resor har varit möjlig genom ett tvärvetenskapligt samarbete av ovanligt slag mel-
lan arkeologer, ekonomhistoriker, historiker, tekniker/metallurger och vegetationshis-
toriker. Synergin av tvärvetenskapliga seminarier har gett nya perspektiv och därige-
nom har också en ny bild av den äldsta järnhanteringen kunnat växa fram. 

Projektet har varit möjligt att genomföra tack vare generösa bidrag från en rad giva-
re; Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Torsten Söderbergs Stiftelse, Sancte 
Örjens Gille, Stiftelsen Mineralprocesslaboratoriet i Stråssa, Allan Wetterholms Stif-
telse, Stiftelsen Prytziska fonden nr 1. Till dessa och alla medlemmar i projektet samt 
till den referensgrupp som varit knuten därtill vill Jernkontoret framföra ett stort och 
varmt tack.

Bo-Erik Pers
VD Jernkontoret
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B e n g t  B e r g l u n d

Det svenska bergsbrukets framväxt

Inom projektet Järnet och riksbildningen har en av målsättningarna varit att söka fast-
ställa tidpunkten för det svenska bergsbrukets introduktion och klargöra kronologin 
och de tekniska sambanden mellan utvecklingen i vårt land och på kontinenten (figur 
1). Framför allt rör frågan det tyska inflytandet och huruvida masugnen var en svensk 
innovation eller hade utländska rötter. Det handlar således om såväl teknik som orga-
nisation och kronologi. För svenskt vidkommande har diskussionen inte sällan tagit sin 
utgångpunkt i den unika kopplingen mellan järn- och kopparhanteringen i Falu-Nor-
bergsområdet från medeltiden och framåt. 

Genom den nya slaggdatabas från olika blästbruksplatser som projektet tagit fram 
med hjälp av grunddata från Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinforma-
tionssystem (FMIS), har det också varit möjligt att analysera regionala skillnader samt 
identifiera områden med en betydande överskottsproduktion av järn redan före hyttor-
nas etablering i vårt land. En stor del av det producerade järnet såldes, ibland som spad-, 
lie-, ring- eller tenformade ämnen, ibland som färdiga redskap. Dessa olika former av 
ämnesjärn förmådde dock på sikt inte att svara upp till den växande efterfrågan under 
1100- och 1200-talen. Här krävdes istället en produkt som kunde masstillverkas och 
sedan förädlas och omhändertas av smeder längre fram i värdekedjan. Det är så man 
måste tolka hyttväsendets framväxt och osmundarnas introduktion, som främst moti-
verades med behoven av en ökad standardisering och kraven på jämnare kvalitet hos 
det färdiga järnet.

Samhällsutvecklingen i Norden var ingalunda en isolerad företeelse. Det antika 
Medelhavsområdet utgjorde en i hög grad urbaniserad värld. Efter det västromerska ri-
kets fall följde dock en betydande ruralisering. Städer kom i många fall att överges, men 
under perioden 700–1000 skedde en gradvis utveckling/återutveckling av städerna i 
Europa. Från omkring millennieskiftet 1000 vidtog vad som ibland betecknats som 
den urbana revolutionen. Städer blev administrativa centra för inte minst den framväx-
ande kyrkliga organisationen. I Sverige inträffade motsvarande expansion av städerna 
först mot slutet av 1200-talet.

Från 1000-talet skedde, främst genom kyrkan, en betydande utveckling av rätten. 
Den kanoniska rätten växte fram ur den romerska rätten från 1000-talet. Särskilda 
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bergsrätter är kända från slutet av 1100-talet (Trento/Trient) men utvecklades huvud-
sakligen på 1200-talet i Centraleuropa. Bergsrätten för silverbergsbruket i Iglau ( Jihla-
va) i Böhmen från mitten av 1200-talet blev mönsterbildande. I Sverige växte en kung-
lig lagstiftning fram i slutet av 1200-talet (landskapslagar och stadgor), där privilegier 
och regleringar för järnbergen utgjorde en kompletterande lagstiftning med starka 
svenska inhemska särdrag och förutsättningar.

Falu koppargruva omnämns i skrift först 1288.1 Enligt andra studier kan koppar ha 
börjat brytas där något eller några århundraden före 1000-talet.2 Uppgifterna är dock 
inte helt entydigt underbyggda och det finns anledning att behandla dateringarna med 
stor försiktighet. Nya undersökningar, delvis baserade på varviga sjösediment, tyder 
snarare på en datering omkring 1250.3 Det utesluter inte en tidigare fas av småskalig 
metallproduktion, men idag kan vi inte bekräfta den mera storskaliga bergshantering-
en i Falun tidigare än cirka 1250.

I äldre litteratur förekommer i huvudsak två åsiktsriktningar rörande bergsbrukets 
framväxt i vårt land. Den så kallade kritiska riktningen – företrädd av Sven Tunberg 
och Torsten Söderberg – hävdade att man vid fastställandet av tidpunkten måste förli-
ta sig på det bevarade skriftliga källmaterialet och då hamnar man i 1200-talets senare 
hälft.4 Delvis som en följd av denna tidfästning gjordes även en koppling till tysk före-
tagsamhet och att det fanns flera överensstämmelser i såväl organisation, lagstiftning 
och teknik som pekade i riktning mot tyska moderbergverk. Bland annat framhävdes 
det berömda silver- och kopparverket Rammelsberg vid Goslar, beläget på Harz nord-
sluttningar. Därifrån skulle Magnus Ladulås inkallat sakkunniga bergsmän. Koppling-
en Rammelsberg – Kopparberget togs av forskarna därefter som given.

Mot denna skolbildning stod bland annat gruvdisponenten Herman Sundholm, 
som i flera artiklar ifrågasatte det tyska inflytandet i samband med bergsbrukets (såle-
des inte bara Kopparberget) introduktion i landet.5 Det svenska bergsbrukets starka 
ställning på 1300-talet förutsatte en mycket tidigare utveckling och måste förläggas så 
långt tillbaka att tyska initiativ svårligen kan ha påräknats. Masugnen måste därför ha 
varit en svensk innovation. 

1 Lindroth, S., Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget intill 1800-talets början. I. Uppsala 
1955, s. 24ff. 

2 Lundqvist, G., Falu gruvas ålder i geologisk och arkeologisk belysning. Två undersökningar utgivna av Stora 
Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. Almqvist & Wiksell International. Uppsala 1963, s. 7–56, Qvarfort, 
U., The influence of mining on Lake Tisken and Lake Runn. Bulletin of the geological institutions of the 
University of Uppsala. N.S. Vol 10. Uppsala 1984, s. 111–130, Eriksson, J.-A., Qvarfort, U., Age determination 
of the Falu copper mine by 14C-datings and palynology. GFF vol 118. Stockholm 1996, s. 43–47.

3 Bindler, R., Rydberg, J., Revisiting key sedimentary archives yields evidence of a rapid onset of mining in the 
mid-13th century at the Great Copper Mountain, Falun, Sweden. Archaeometry. Manuscript in review.

4 Tunberg, S., Stora Kopparbergets Historia. I. Förberedande undersökningar. Uppsala 1922. Söderberg, T., 
Stora Kopparberget under medeltiden och Gustav Vasa. Stockholm 1932. Se även Söderberg, T., ’Det svenska 
bergsbrukets uppkomst i nyare forskning’, i: Historisk Tidskrift. Stockholm 1936.

5 Sundholm, H., ’Från vilken tidpunkt kan man räkna svenska bergsbrukets uppkomst? ’, i: En bergsbok till 
Carl Sahlin. Stockholm 1921, s. 21f. 
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Sten Lindroth utvecklade dessa tankegångar men antog att verksamheten var betyd-
ligt äldre, från 1100-talet eller till och med ännu tidigare. Organisatoriskt torde verk-
samheten då närmast ha haft en allmogemässig omfattning. Att det skriftliga källma-
terialet ej kan tas som utgångspunkt för en datering anser han således beror på, att 
hanteringen från början var tämligen blygsam och först sedan näringen växt i omfatt-
ning och utvecklats blev ett lockande spekulations- och skatteobjekt för kungar och 
stormän. Under 1200-talet utvecklades sedan Kopparberget till ett bärkraftigt indu-
striföretag, som då mycket väl kan ha lockat till sig tyska intressenter och mer kapital-
starka förlagsgivare. 

Även S. Lindroth ansluter sig således till H. Sundholms tankegångar, men tonar 
samtidigt ned betydelsen av utländsk tekniköverföring från bland annat Rammelsberg 
eller något annat främmande bergverk på kontinenten.6

Det finns efter allt att döma ingenting i den äldsta gruvbrytningen och koppartillverkning-
en vid Kopparberget som inte kan ha ett inhemskt ursprung. Särskilt viktigt är det att under-
stryka detta beträffande smältprocessen. Det ter sig av hela den grundsyn … rörande koppar-
hanteringens ursprung överhuvud, att denna hantering kan förväntas vara mer eller mindre 
naturvuxen, självklar, också i Sverige; mycket talar för, att den spontant utvecklats ur den 
primitiva uppsvenska myrjärnstillverkningen.

Därmed tidigarelägger S. Lindroth hanteringens uppkomst inte bara organisatoriskt 
utan även tekniskt till långt före dokumentationen i det skriftliga källmaterialet. 

S. Lindroth menar också att T. Söderberg dragit fel slutsatser, då han hävdat att 
framställningsmetoden vid Kopparberget innebar en nyskapelse. Istället hävdar han, att 
Kopparbergsprocessen ingalunda var originell utan i flera andra kulturkretsar runt om i 
världen hade det tidigt vuxit fram en kopparframställning av i allt väsentligt samma me-
tallurgiska utseende som den svenska. Därför antar S. Lindroth, att man i Sverige redan 
under förhistorisk tid förmådde utnyttja vissa lätt tillgängliga kopparfyndigheter.7

Sammanställas dessa allmänna överväganden med den numera väl grundade åsikten, att i 
vårt land malm av såväl silver som järn bröts och bearbetades vid 1100-talets slut, så synes det 
ingalunda orimligt, att den stora kopparskatten vid Tisken varit känd och bearbetad på 
1100-talet eller t.o.m. dessförinnan.  

S. Lindroth antog därför att den svenska kopparugnen utvecklats lokalt ur den svenska 
myrjärnsblästern och att båda teknikerna uppvisade en rad metallurgiska likheter. Man 
kan sålunda anta, att kopparframställningen i Falun startades av bönder från nedre 
Runnområdet som tidigare framställt järn i blästerugnar och som hämtat myrmalm i 
Faluområdet (Rödbacksmyren).

6 Lindroth S., 1955 I, s. 28.
7 Ibid., 1955. II, s. 72.
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När man cirka 8000 f.Kr. började framställa koppar i östra medelhavsområdet ut-
gick man från de ytliga, lättillgängliga kopparmalmerna. Dessa utgjordes av vittrade 
mineraler av kopparkis som genom årtusenden oxiderats av den omgivande atmosfären 
till kopparoxid eller kopparkarbonat. Sådana malmer kunde man genom uppvärmning 
med ved eller träkol omvandla till koppar. Efter hand som de ytligt belägna, vittrade 
kopparmalmerna tog slut, tvingades man att använda kopparkis. Men att ur kopparkis, 
som består av koppar, järn och svavel, framställa koppar var en komplicerad process 
som krävde betydande kunskaper. Det blev tekniskt-ekonomiskt möjligt cirka 1600 
f.Kr., då Cypern blev en stor producent. 

I Norden saknades de lättreducerade kopparoxiderna, sannolikt på grund av att de 
skrapats bort genom inlandsisens verkningar. Kvar fanns de underliggande svårreduce-
rade kopparkismalmerna som då frilagts. Detta medförde att man i Sverige mycket 
 senare lärde sig att framställa koppar. Den koppar som man under bronsåldern använde 
i Sverige torde därför till största delen ha importerats. Det bör i detta sammanhang näm-
nas att redan cirka 500 f.Kr. hade man i vårt land lärt sig att framställa järn ur myrmalm.

Vad är det då som talar för att masugnen bör betraktas som en svensk innovation? 
De processmetallurgiska reaktionerna vid framställning av koppar ur kopparkis och 
järn ur bergmalmer var mycket lika, till exempel rostningen av bergmalmen samt slag-
gens roll i samband med smältning och färskning. Dessutom var kopparsmältugnen 
(suluugnen) och den gamla svenska masugnen lika till sin grundutformning. I båda fal-
len var det fråga om höga schaktugnar. Kopparbergsmännen kunde därför utnyttja 
järnbergsmännens metallurgiska erfarenheter och vise versa.  

I Norbergsområdet fanns även tillgång på utmärkta, lätt tillgängliga järnmalmer. 
Här fanns så kallade engående malmer, som var synnerligen lämpliga för masugnspro-
cessen. De hade en sådan kemisk sammansättning att den nödvändiga slaggbildningen 
i masugnsprocessen gynnades. Detta gjorde att man kunde sätta upp den rostade 
järnmalmen på masugnen direkt utan att behöva tillföra extra slaggbildare. Detta var 
mycket betydelsefullt och måste självfallet ha underlättat introduktionen av masug-
nen. Det var kanske till och med en grundförutsättning för masugnsdrift vid denna tid. 

Norbergsområdet hade dessutom rika malmer med låga halter av såväl svavel som 
fosfor, vilket vid denna tid var en förutsättning för att tackjärnet skulle kunna färskas 
till ett smidbart järn av god kvalitet. Utanför Sverige var tillgången på bergmalmer 
med motsvarande låga fosforhalter begränsad till främst Baskien, samt Erzberg och 
Hüttenberg i Österrike. Från dessa områden finns däremot inga dateringar om masug-
nar så tidigt som i Bergslagen. Här användes istället så kallade katalan- eller styckugnar 
samt rännverksugnar.

Den äldsta kända skriften om masugnar i vårt land är författad av biskop Peder 
Månsson (cirka 1460–1534). I denna benämns den produkt som framställs i masugnen 
för skärsten. P. Månsson framhöll att denna sedan kunde göras frisk genom ytterligare 
en omsmältning till en produkt som han kallade för osmund. Han betraktade sålunda 
tackjärnet som en mellanprodukt på samma sätt som vi idag kallar mellanprodukten 
vid koppartillverkning för skärsten. 
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Den svenska masugnstypen, den så kallade gamla svenska masugnen (mulltimmer-
hyttan), saknade sin motsvarighet i övriga Europa enligt Otto Johannsen.8 Den var till sin 
konstruktion mera primitiv än de tyska masugnarna och därför enligt O. Johanssen san-
nolikt den äldsta. Till Sverige skulle den tyska masugnen ha införts av en tysk masmästa-
re i Värmland år 1610 och den franska masugnen till Sverige av vallonerna på 1640-talet.

S. Lindroths tankegångar stämmer således väl överens med vad projektet har kom-
mit fram till i de artiklar som publiceras i denna skrift och översiktligt beskrivs i den 
tidslinje som presenteras i figur 1. Med nuvarande teknik har det också varit möjligt att 
verkställa de kvartärgeologiska och pollenanalytiska prover som S. Lindroth efterlyste 
på 1950-talet och som nu ytterligare stärker hans teser beträffande gruvdriftens ålder 
vid Kopparberget och att masugnen torde vara en svensk innovation. Det unika sam-
bandet i vårt land mellan järn- och kopparhantering utgjorde en stark potential, som 
banade väg för att Sverige kunde utvecklas till en av Europas och världens främsta råva-
ruproducenter av koppar och järn.

Bokens disposition
Boken tar i ett första avsnitt sin utgångspunkt i en diskussion om moderniseringsbe-
greppet och de genomgripande samhällsförändringar som ägde rum i Europa från 
1000-talet och fram till medeltidens slut. Modernisering är ofta förknippat med fram-
växten av ett kapitalistiskt industrisamhälle, men redan under medeltiden utvecklades 
nya former för produktion, men också en omvandling av såväl ekonomi, politisk orga-
nisation som institutioner. Järnet och bergsbrukets roll i denna process lyfts fram lik-
som även den viktiga kommersen rörande arbete, jord och krediter eller förlag.

I bokens andra del behandlas marknad, produktion och konsumtion av järn. I en 
första artikel beskrivs den svenska järnexporten samt produktionskostnaderna för till-
verkning av järn inom såväl blästbruk som det framväxande hyttbruket. Ett försök att 
bringa ordning i diskussionen om olika ämnesjärn görs och ett förslag till klassificering 
presenteras. Med hjälp av en framtagen databas baserad på Riksantikvarieämbetets na-
tionella fornminnesinformationssystem (FMIS) görs skattningar av såväl järnåtgång 
som produktion i Sverige under vikinga- och medeltid där de regionala särdragen lyfts 
fram. I två följande artiklar behandlas osmundjärnet, dels utifrån ett svenskt perspektiv 
med fokus på produktions-, bearbetnings- och förvaringsplatser, dels en analys baserad 
på främst engelskt källmaterial och med ett utpräglat internationellt perspektiv. Bo-
kens andra del avslutas med två artiklar, en om järnkonsumtionen i det medeltida åker-
bruket, en om förekomsten av järn i två städer, nämligen Lödöse i Sverige och Bergen i 
Norge.

I den tredje och sista delen behandlas processmetallurgi, resurser och social organi-
sation, där fokus ligger på områdena Möre i Kalmar län samt Norberg i Bergslagen. De 

8 Johanssen, O., Geschichte des Eisens. Im Auftrage des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute. Düsseldorf 1953.
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processmetallurgiska reaktionerna vid framställning av koppar ur kopparkis och järn ur 
bergmalmer var mycket lika, och i en första artikel klarläggs sambanden mellan fram-
växten av teknik för metalltillverkning och de skilda lokala förutsättningarna för järn-
hantering vid denna tid i Sverige och på kontinenten. I en andra artikel görs med hjälp 
av geokemiska analyser från främst sjösediment och torv en studie av föroreningar över 
tid varvid erhålls ett indirekt mått på inledningen och utvecklingen av metallurgin i de 
nämnda regionerna. Prover har även valts ut för analys av fördelningen av stabila bly-
isotoper för att kunna avgöra om föroreningarna kommer från en specifik källa. Det 
två avslutande artiklarna behandlar Möre och Norberg utifrån dessa områdens specifi-
ka förutsättningar, det förra kopplat till ett av bönder drivet storskaligt blästbruk på 
gränsen mot Danmark, det senare ett framväxande hyttväsende i Bergslagen med såväl 
utmarkshyttor men framför allt på sikt en utvecklad bergsmannaorganisation. I båda 
fallen tycks frälset ha spelat en tämligen blygsam roll för utvecklingen inom järnhante-
ringen ifråga. Boken avslutas med en summering och förslag på vidare forskning.
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T h o m a s  L i n d k v i s t

En medeltida modernisering

Inledning
Vid mitten av 1400-talet skrevs en ny inledning till de svenska rimkrönikorna. Där pri-
sades landet Sverige och dess rikedomar. Ingenstans fanns dess like. Landet hade nog 
med korn, får och svin och bönderna levde väl av landets resurser: åkrar, ängar, fiske-
vatten och skogar. Ingen dryck eller föda behövde föras in från främmande land. Bland 
landets rikedomar nämns vidare att:
 

Där görs nog silver, järn och koppar
Som förs utomlands i stora hopar
Gråskinn, hermelin och mård
Och alla skinnvaror som något värda
Faller där nog alla hand
Och föres dädan i främmande land.1

Bergshantering och jakt var alltså grunden för export, även om omfattningen kan vara 
svår att beräkna. Karl-Gustaf Hildebrand konstaterade i ett översiktsverk att bergsbru-
ket ”blott [kan] ha svarat för en obetydlig del av nationalinkomsten”. Men likväl stod 
Sverige genom bergshanteringen ”i direkt internationellt sammanhang”.2

Förvisso kan det vara svårt att beräkna värdet av denna export. Men bergshantering-
en, inte minst järnet, var en förbindelse mellan Sverige och omvärlden. Allt detta var 
väletablerat i kung Karl Knutssons Sverige och under konflikterna med unionskungen 
frodades en tidig variant av nationalism. Sverige var förvisso unikt, men kanske inte ett 
speciellt rikt land i medeltidens Europa. Något som skapade rikedom var dock järnet 
och kopparen. Och järnet hade under många århundraden dessförinnan medverkat till 
att det svenska riket integrerades i ett vidare ekonomiskt och kulturellt sammanhang. 
Kontroll över järnproduktion och järnhandel spelade en viktig roll i de genomgripan-
de samhällsomvandlingar som skedde i Sverige.   

1 Svenska medeltidens rimkrönikor. 1. Gamla eller Erikskrönikan, (utg.). G.E. Klemming. Stockholm 1865, 
s. 163. Texten här normaliserad. 

2 Hildebrand, K.-G., ’Bergsbruket under medeltiden’, i: Den svenska historien. 2. Stockholm 1966, s. 222.
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Kristnande, riksbildning, europeisering eller feodalisering 
Samhällsförändringarna från slutet av vikingatiden och in i medeltiden har karakteri-
serats och beskrivits på en rad olika sätt. Varierande aspekter har betonats utifrån skil-
da utgångspunkter. Hur dessa omvandlingar beskrivs är nämligen avhängigt av vad 
man ser som väsentliga förändringar. Periodisering och terminologi är alltid beroende 
av vad som skall förklaras. Ur en aspekt kan förändringarna beskrivas som ett kristnan-
de, vilket innebar grundläggande och radikala sociala, ideologiska, kulturella och men-
talitetsmässiga förändringar. Förkristna religiösa föreställningar och kult, liksom om-
vändelsen och övergången till kristendomen har behandlats i en rad projekt.3 

Ett annat alternativ är att se perioden som en riksbildning. Utifrån en rad mindre 
herravälden skedde en koncentration till större riken. Uppkomsten av en kungamakt 
som hade kontroll över såväl Svealands som Götalands relativt tättbefolkade områden 
har setts som ett kriterium för att fastställa när det existerade ett svenskt rike. Statsbild-
ning är en term som introducerats för att mer visa på den kvalitativa omvandlingen av 
den politiska strukturen; det förändrade innehållet i den politiska makten betonas. 
Kristnande och framväxten av större och förhållandevis mer välorganiserade riken 
hängde samman. Den förste kristne kungen, Olof Skötkonung, är också den som i 
skriftliga och andra källor förknippas med såväl Götaland som Svealand. Skriftliga käl-
lor nämner hans dop i Husaby vid Kinnekulle och han lät prägla mynt i Sigtuna. Det 
var dock ett lösligt sammanhängande rike och först under 1200-talet utvecklades vad 
som skulle kunna betecknas som en statsmakt.4

En viktig fasförändring i kungamaktens och den kyrkliga organisationens utveck-
ling skedde under 1120- och 1130-talen. Politiskt var denna period ytterst turbulent 
med knappast någon man erkänd som kung över ett större område och under denna tid 
upphörde samtidigt ristandet av runstensmonument med kristna inskrifter. En tidig fas 
av kristendomen med inflytanden från olika håll avlöstes av en kyrklig organisation 
med större anknytning till den katolska, västra eller romerska kyrkan. 5

Biskopsdömet i Linköping spelade en viktig roll med sina nära kontakter med ärke-
biskopen i Lund (och därigenom med påvedömet och ett större politiskt rum). Ett mer 
stabilt kungadöme etablerades därefter under Sverker I (cirka 1130–1156). Cistercien-
serna kom och därigenom etablerades klosterväsendet i Sverige från 1140-talet. Al-
vastra i Östergötland och Nydala i Småland grundades båda år 1143. Alvastra var nära 

3 Två sådana projekt, ’Sveriges kristnande’ och ’Vägar till Midgård’, finns sammanfattade i Nilsson, B., (utg.). 
Kristnandet i Sverige. Gamla källor och nya perspektiv. Uppsala 1996 samt Andrén, A., Jennbert, K. & 
Raudvere, C., (utg.). Old Norse religion in long-term perspectives. Lund 2006. 

4 Blomkvist, N., Brink, S. & Lindkvist, T., ’The Kingdom of Sweden’, in: Berend, N., (utg.). Christianization 
and the rise of Christian monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus’ c. 900–1200. Oxford 2007, s. 167–
205.

5 Se till exempel diskussionen i Janson, H., (utg.). Från Bysans till Norden. Östliga kyrkoinfluenser under 
vikingatid och tidig medeltid. Skellefteå 2005.
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förknippat med kungamakten och Nydala med Linköpingsbiskopen. Den kyrkliga or-
ganisationen blev mer stabil och institutionaliserad. Från 1164 var Sverige ett eget 
ärkebiskopsdöme med Uppsala som säte. Troligen företog svenska kungar korståg på 
andra sidan Östersjön och Sverige fick, senare än de flesta andra blivande monarkier, 
ett eget kungahelgon, Erik. Den sverkerska dynastin i nära samarbete med biskopssto-
len i Linköping stod för en betydande organisatorisk, politisk och kulturell förändring. 

Europeisering är också en term som används för att beteckna en mer genomgripan-
de samhällsomvandling.6 Det anknyter till en internationell forskning där perioden 
från slutet av 900-talet och (senast) fram till mitten av 1300-talet setts som en tid när 
en enhetlig (väst)europeisk kultur växte fram, som en first European revolution (Robert 
I. Moore) eller som ett making of Europe (Robert Bartlett) eller en Europas födelse ( Jac-
ques Le Goff ). Europeisering kan naturligtvis ses som en återspegling inom historisk 
forskning för att påvisa rötterna till en europeisk kulturell och politisk identitet. Euro-
peisering som term betonar likheter inom det Europa som växte fram och som i stort 
sett utgjordes av den västliga kyrkans område. Vad som framhålls är enhetlig kultur 
samt politisk, social och ekonomisk struktur som bars upp av kyrkans män och ridder-
skapet (aristokratin) – två grupper som genom privilegier och kontroll över den tillta-
gande skriftligheten urskilde sig tydligare mot resten av samhället. En gemensam (väst)
europeisk hierarkisk ordning etablerades och det var den romerska kyrkan som utgjor-
de det sammanhållande elementet.7 

Det var till en sådan europeisk union som Sverige sakta började ansluta sig till och 
integreras i. Förklaringar i termer av europeisering förutsätter ofta ett centrum utifrån 
vilket olika företeelser och idéer spreds till periferier. Men europeisering var aldrig en 
enhetlig process; det var, som inte minst Nils Blomkvist påvisat, en fråga om ett 
världssystem upprätthållet av den romerska kyrkan som genom en rad olika konflikter 
och kompromisser anpassades efter olika regionala förutsättningar.8 

Omvandlingen kan också, utifrån ett historiematerialistiskt perspektiv, betecknas 
som en feodalisering, det vill säga uppkomsten av ett feodalt samhälle, huvudsakligen 
baserat på den agrara produktionen och vanligen småskaligt jordbruk som bedrevs av 
bönder och byalag.9 I mindre och avtagande omfattning fanns större domäner, där 

6 Se till exempel Ingesman, P. & Lindkvist, T., ’Norden och Europa under medeltiden. Europeisering eller 
själveuropeisering?’, i: Ingesman, P. & Lindkvist, T., (utg.). Norden og Europa i middelalderen. Rapporter til 
Det 24. Nordiske Historikermøde, 1. Århus 2001, s. 231ff.

7 Bartlett, R., The making of Europe. Conquest, colonization and cultural change 950–1350. London 1993, Le 
Goff, J., L’Europe, est-elle née au Moyen Age? Paris 2003, Mitterauer, M., Warum Europa? Mittelalterliche 
Grundlagen eines Sonderwegs. München 2003, Moore, R.I., The first European revolution c. 970–1215. Oxford 
2000.

8 Blomkvist, N., The discovery of the Baltic. The reception of a Catholic world-system in the European North (AD 
1075–1225). Leiden 2005.

9 I sig finns en rad divergerande uppfattningar om vad feodalism är, men här ansluts i allt väsentligt till 
uppfattningen om feodalism som en särskild typ av samhälle främst utifrån Bloch, M., La société féodale. 
1–2. Paris 1939–40.



22

jordbruket bedrevs med slavar, fria lönearbetare samt, inte minst, dagsverken av kring-
boende bönder. De grundläggande relationerna i det feodala samhället var att från den 
direkta agrara produktionen avkrävdes avgifter i olika former. Dessa avgifter kunde ha 
olika orsaker och grunder: tionden, skatter, avrad hörde hit. I andra länder, inte minst 
England och Frankrike, finns en rad andra avgifter för att markera underordning och 
beroendeförhållanden kända. Ett nytt ekonomiskt system etablerades och blev domi-
nerade. De grupper – kyrka och kloster, den världsliga aristokratin samt företrädare för 
kungamakten/statsmakten – som uppbar avgifter av skilda slag har dock inte i någon 
större utsträckning investerat i produktionen. Det var huvudsakligen de direkta produ-
centerna, bönderna, som utvecklade tekniker för att öka produktionen. Överskottet 
som tillägnades av samhällets elit investerades i katedraler, kloster, kyrkor, slott, borgar 
och annat.10 

Rester av en slavekonomi försvann under den tidiga medeltiden i västra Europa. I 
sig finns en lång diskussion kring när och hur detta skedde. Det har bland annat hävdats 
av en historiker, Guy Bois, i en uppmärksammad och omdiskuterad studie att ett antikt 
slaveri levde kvar fram till omkring år 1000 i östra Frankrike. I Sverige försvann slave-
riet gradvis under det tidiga 1300-talet och detta ämne behandlas i Bo Franzéns artikel 
i denna bok.11

En medeltida modernisering
De genomgripande samhällsförändringarna kan också betraktas som en modernise-
ring, en term som dock behöver vissa kvalifikationer. Ofta används den som en krono-
logisk markering. Modern kan ställas mot Ancient. Den moderna historien börjar då ef-
ter det västromerska rikets fall på 400-talet. Genom Christoph Kellers verk i slutet av 
1600-talet och början av 1700-talet etablerades en uppdelning i antik, medeltid och ny 
historia, och den sistnämnda blev modern historia (modern history, histoire moderne).

Modernisering är framför allt knutet till framställningar om det industrialiserade, 
kapitalitiska och demokratiska samhället.12 Som process uppfattas modernisering 

10 Lindkvist, T., Landborna i Norden under äldre medeltid. Uppsala 1979, s. 16–36, Myrdal, J., Jordbruket 
under feodalismen. Stockholm 1999, s. 13ff.

11 Bois, G., La mutation de l’an mil. Lournand, village mâconnais de l’Antiquité au féodalisme, Paris 1989. Jämför 
även angående Katalonien Bonnassie, P., From slavery to feudalism in South-Western Europe. Cambridge 
1991. För Norden se Lindkvist, T. & Myrdal, J., (utg.). Trälar. Ofria i agrarsamhället från vikingatid till 
medeltid. Stockholm 2003. Se även Lindkvist, T., ’En feodal revolution i Sverige och frågan om stora 
och små gårdar’, i: Karsvall, O. & Jupiter, K., Medeltida storgårdar. 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt 
forskningsproblem. Uppsala 2014, s. 9–19.

12 Bland många moderna (!) framställningar på detta område se exempelvis Acermoglu, D. & Robinson, J.A., 
Why nations fail. The origins of power, prosperity and poverty. London 2012, Ferguson, N., Civilization. The six 
killer apps of Western power. London 2011, Fukuyama, F., The origins of political order. From prehuman times 
to the French revolution. New York 2011, McNeill, J.R. & McNeill, W.H., Mänskliga nätverk. Världshistorien 
i ett nytt perspektiv. Svensk översättning. Stockholm 2006 och Morris, I., Why the West rules – for now. The 
patterns of history and what they reveal about the future. London 2011. 
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 vanligen som ett västerländskt (västeuropeiskt och nordamerikanskt) projekt, även om 
det finns teorier om olika vägar till modernitet, multiple modernities – ett begrepp ska-
pat av sociologen Shmuel Eisenstadt.13 Det kan finnas olika former av modernisering; 
det är inte en enhetlig process och den behöver inte uppfattas som att västeuropeiska 
eller nordamerikanska förhållanden skall uppfattas som allenarådande norm. Moder-
nisering utformas olika i skilda kulturer.14

Modern och modernisering behöver inte nödvändigtvis syfta på en kronologisk av-
gränsning. Termen har också en innehållslig eller en mer substantivistisk tolkning. Mo-
dernisering används för att beteckna utvecklingar som ändamålsenligt leder fram till 
nutida företeelser och föreställningar. Det är utvecklingen mot det sentida, nutida 
samhället som framhålls som viktiga element. Moderninsering är också ofta förknippat 
med framväxten av det kapitalistiska industrisamhället. Det är sociala, kulturella och 
intellektuella förändringar, ofta förbundna med nya ekonomiska föreställningar, socia-
la praktiker och institutioner och alla dessa ytterst orsakade av nya former för produk-
tion.15 

Ett gemensamt drag i definitioner och diskussioner av modernisering är att den 
innebär en omvandling inom såväl ekonomi, politisk organisation, sociala relationer 
samt kulturella förhållanden. Gemensamt är att de samspelar i utvecklingen av ett sam-
hälle med en såväl mer omfattande som mer diversifierad eller specialiserad produktion 
samt dessutom ett samhälle med en mer rationell administration och därmed också en 
mer effektiv kontroll.

Till modernisering som process brukar räknas en rad olika förändringar. Hit hör 
yttringar och företeelser som det inte finns spår av under medeltid, till exempel sekula-
risering. Men däremot förekom en rad andra förändringar, eller tendenser till 
förändringar, som förknippas med moderninsering: urbanisering, ökad varuproduktion, 
mer diversifierad produktion (och framför allt en mer specialiserad produktion), löne-
arbete, effektivare administration, kommersialisering, högre grad av individualitet, 
tydligare distinktion mellan privat och offentligt – kungamakt blev till exempel något 
mer än kungen som person.

Under medeltiden blev produktionen mer varierad. Hantverk blev mer specialise-
rat, en större del av vad som producerades i samhället omsattes. Varucirkulationen till-
tog. Detta var vad som betecknats som den kommersiella revolutionen; en monetär 
ekonomi slog igenom.16 Allt detta är uttryck för en betydande modernisering av sam-
hället i Sverige under medeltiden, och järnet – produktionen och handeln – spelade en 
pådrivande roll.

13 Främst Eisenstadt, S., ’Multiple modernities’, i: Daedalus 2000, s. 1–29. Se även Wittrock, B., ’Modernity: 
one, none or many?’, i: Daedalus 2000, s. 31–60.

14 Bayly, C.A., The birth of the modern world. Oxford 2004.
15 Termen modernitet och de olika definitioner som finns problematiseras koncentrerat i Lauzon, M.J., 

’Modernity’, i: Bentley, J.H., (utg.). The Oxford handbook of world history. Oxford 2011, s. 72–84.
16 Lopez, R.S., The commercial revolution of the middle ages 950–1350. Cambridge 1976, Klackenberg, H., 

Moneta nostra. Monetarisering i medeltidens Sverige. Lund 1992.
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Resonemang om uppkomsten av en kapitalistisk anda i 1100-talets Danmark har 
framförts av medeltidsarkeologen Peter Carelli. Uttrycket ”kapitalistisk anda” kan dis-
kuteras i detta sammanhang, men de företeelser och förändringar som Carelli diskute-
rar kan alla betecknas som en form av modernisering. Penningekonomins framväxt, 
uppkomsten av mer omfattande marknadsrelationer är viktiga komponenter i detta. 
En ökad grad av skriftlighet ingick i denna omvandling. Nya och mer rationella meto-
der och organisation av produktion uppkom; slaveriet försvann och ersattes av lönear-
bete samt avgifter och skyldigheter från bönder.17 Hantverk och varuproduktion speci-
aliserades.18 Inom ramen för bondesamhället förekom tillverkning av nödvändiga varor 
(kläder, redskap). 

En del av detta kunde säkerligen användas för byte mot andra varor. Den samhälle-
liga arbetsdelningen blev större; i detta ingår framväxten av nya samhälleliga eliter, vil-
ka inte var direkt involverade i produktionen. Detta skapade i sin tur förutsättningar 
för en större efterfrågan av hantverksprodukter. Städer och andra former för bosätt-
ning och arbete växte fram. Till modernisering brukar också hänföras nya metoder och 
tekniker för övervakning och samhällelig disciplinering. 

En annan indikator som brukar framföras är en rationellare förvaltning av sam-
hället, uppkomsten av en byråkrati. Detta kan knappast sägas vara ett mer framträdan-
de drag i den europeiska utvecklingen under den äldre medeltiden. Vägen var ännu 
lång till Max Webers rationella byråkrati. Likväl är det fråga om en grad- snarare än en 
artskillnad. Den administrativa skriftligheten ökade markant från 1100-talet. Tidigast 
började denna utveckling i påvedömet och monarkierna i Frankrike och England. I 
Rom, i Westminster och på Île-de-la-Cité uppkom permanenta och produktiva kans-
lier. I Norden var utvecklingen senare och länge mer blygsam. I Sverige ligger ett ge-
nombrott för administrativ skriftlighet huvudsakligen i slutet av 1200-talet, under 
framför allt Magnus Ladulås regeringstid (1275–1290) samt under 1300-talets början. 
Från 1100-talets Sverige finns omkring 165 diplom bevarade, från 1200-talet mer än 
1 300 och från första hälften av 1300-talet omkring 4 300.19

Om en första modernisering påbörjades under Sverker I:s regering genom en integre-
ring i den romerska kyrkans sfär, har en betydande andra fas skett under andra hälften av 
1200-talet genom den administrativa skriftligheten och en utökad kontroll över produk-
tionen. I denna skriftlighet ingår inte minst nedteckning av sedvanerätt, liksom en mer 
medveten lagstiftning. Det skedde dessutom en betydande tillväxt i de matematiska 

17 Carelli, P., En kapitalistisk anda. Kulturella förändringar i 1100-talets Danmark. Lund 2001. 
18 Se inte minst Christophersen, A., Håndverket i forandring. Studier i horn- och beinhåndverkets utvikling i 

Lund cirka 1000–1350. Lund 1980.
19 Clanchy, M.T., From memory to written record. England 1066–1304. Oxford 1979. Schück, H., Rikets brev 

och register. Arkivbildande, kansliväsen och tradition inom den medeltida svenska statsmakten. Stockholm 
1976, Dahlbäck, G., ’Källor till den tidiga medeltidens bebyggelsehistoria’, i: Kilderne til den tidlige 
middelalders historie. Rapporter til den XX nordiske historikerkongres. Reykjavík 1987, s. 97, Larsson, I., 
Svenska medeltidsbrev. Om framväxten av ett offentligt skriftbruk inom administration, förvaltning och 
rättsutövning. Stockholm 2001. Angående Magnus Ladulås och hans regeringstid, se Schück, H., Kyrka och 
rike från folkungatid till vasatid. Stockholm 2005, s. 22–46.
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kunskaperna och därmed möjligheterna att föra räkenskaper; detta underlättades ge-
nom ett utökat användande av det ”arabiska” siffersystemet på bekostnad av det ”ro-
merska”. Här skedde en betydande utveckling i Västeuropa från 1100-talet och som 
Alexander Murray betecknat som uppkomsten av en ”arithmetic mind”.20 I sig behöver 
inte modernisering vara förknippat med uppkomsten av en kapitalistisk ekonomi och 
de sociala relationer denna för med sig, men kan ses som just förändrade ramar – orga-
nisatoriskt, institutionellt, mentalt – för handlingsmönster och samhälleliga praktiker. 

De organisatoriska förändringarna inom jordbruket är relativt väl kända och 
utforskade. Hantverksproduktionen ökade och bergsbruket blev mer specialiserat. 
Den samhälleliga arbetsdelningen blev större. Den samhällsordning som etablerades 
bestod i en funktionsuppdelning. I början av 1000-talet legitimerades och artikulera-
des den trefunktionella ideologin. Samhället tänktes bestå av bedjare, krigare och arbe-
tare (oratores, bellatores och laboratores). Det var detta som konkret kom till uttryck i 
olika former av privilegier. I Sverige utgjorde det andliga frälset bedjarna, det världsli-
ga frälset var krigarna; resten av samhället utgjorde det tredje ståndet, arbetarna. 

Teorier om modernisering är ofta knutna till diskussioner kring globalisering. Mo-
dernisering innebär interaktion – ekonomiskt och kulturellt – mellan olika regioner. 
Skapandet av en enhetlig elitkultur med ett förhållandevis likartat politiskt och ekono-
miskt system i Västeuropa gjorde att den katolska kyrkans område blev ett ”världssys-
tem” i sig; inte helt skilt, men tydligt avgränsat från andra ”system” eller ”världar”, vilka 
i sin tur hölls samman av tillhörigheten till islam eller den östliga kyrkan. 

Slutet på plundringsekonomin
Moderninsering avser att förklara en total samhällsomvandling och kan fokusera på 
regionala särdrag. En medeltida modernisering i det framväxande Sverige återspeglar 
en förändrad orientering i kontakter för Nord/Östersjöområdet. Fram till slutet av 
900-talet ingick regionen i en av de kontaktvägar som fanns mellan det Bagdadbase-
rade abbasidiska kalifatet (749–1258) och Västeuropa. Regionen var involverad i en 
form av utbyte av olika prestigeprodukter. Det var ett varuutbyte som kontrollerades 
och administrerades av eliter på olika platser längs rutten. Birka på Björkö i Mälaren 
var en sådan plats. Det stora inflödet av arabiskt silver på Gotland visar på öns aktiva 
roll i denna varuförmedling. Det rörde sig om en kontroll och ett utbyte av vissa dyr-
bara produkter. Slavhandelns stora roll i detta varuutbyte har betonats i modern 
forskning.21 Pälsverk, bärnsten, valrossben och andra produkter förmedlades via om-
bytesorter i Östersjöområdet. Järn bör också ha spelat en viktig roll i detta varuutbyte. 
Kontroll över järnproduktion var betydelsefull för eliten i exempelvis Uppland. 

20 Murray, A., Reason and society in the middle ages. Oxford 1985, framför allt sidorna 162–210. Anammandet 
av det ”arabiska” siffersystemet, med en nolla (0) förenklade påtagligt möjligheterna att föra räkenskaper. 

21 McCormick, M., Origins of the European economy. Communications and commerce AD 300–900. Cambridge 
2001.
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Det var ett samhälle, där eliten baserade sin ställning på kontroll över distributionen av 
varor. Gåvorelationer hade stor betydelse för upprätthållandet av politiska relationer. 
Det var vad som betecknats som det tributära samhället. Makt grundades mer på per-
sonella relationer än på kontroll över jord. Patron/klientrelationer var betydelsefulla 
och befolkningen kunde uppbådas för olika, inte minst militära, företag. Däremot be-
höver inte avgifter i form av regelbundna avgifter ha varit särskilt vanliga, om ens före-
kommande. Samhällets elit hade stora gårdar som drevs med hjälp av trälar. Däremot 
var de mindre enheterna, familjejordbruken, beroende personellt, men inte ekono-
miskt – de var inte skyldiga att regelbundet erlägga avgifter.22

22 Wickham, C., Framing the early middle ages. Europe and the Mediterranean 400–800. Oxford 2005, s. 
339–379, Poulsen, B., ’If the Danish Viking knew land rent, what was it like?’ i: Poulsen, B. & Sindbæk, 
S.M., (utg.). Settlement and lordship in Viking and early medieval Scandinavia. Turnhout 2011, s. 277–291. 
Gåvoekonomin har inte minst behandlats i Gurevitj, A. Ja., Feodalismens uppkomst i Västeuropa. Svensk 
översättning. Stockholm 1979, s. 74–94.

Figur 1. Bedjare, krigare och arbetare: de tre kategorier som det medel-
tida ståndssamhället tänktes bestå av. Föreställningen om denna tredel-
ning växte fram från 1000-talet och legitimerade den samhälleliga ord-
ningen. Järnets betydelse för det samhälle där de verkade framträder 
här genom riddarens rustning och bondens järnskodda spade. Källa: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Commoner
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Det var ett samhälle som i betydande utsträckning byggde på vad som betecknats 
som extern tillägnelse.23 En väsentlig del av det överskott som samhällets elit använde 
för att upprätthålla sin ställning hämtades utanför det egna samhället. Viktiga kedjor 
av varuutbyteslänkar löpte över hela den euroasiatiska kontinenten. Den så kallade Si-
denvägen – flera olika rutter mellan Kina och Medelhavsvärldarna – var grunden för 
mellanliggande samhällen. En viktig kedja av varuutbyte gick från det islamska abbasi-
diska kalifatet över Svarta Havet eller Kaspiska Havet och längs floderna i nuvarande 
Ryssland och Ukraina till Östersjön och Nordsjön och vidare till det angel-saxiska 
England och, inte minst, det frankiska riket. Platser som Birka och Hedeby utgjorde 
viktiga handelsplatser, så kallade emporia, längs denna led.24 

Samhällen baserade på varuutbyte är emellertid mycket känsliga för störningar i 
kontaktvägarna. En stor kris inträffade mot slutet av 900-talet. Inre stridigheter under 
buyidupproret på 940-talet ledde till stor politisk turbulens inom abbasidkalifatet. Vä-
garna längs floderna i nuvarande Ukraina stördes dessutom av invaderande nomadfolk 
från öster, framför allt de turkiska petjenegerna. Mot slutet av 900-talet avstannade in-
flödet av silver i Östersjöområdet och Birka upphörde. Ungefär samtidigt växte Sigtu-
na fram från cirka 980 som ett nytt centrum i närheten, och denna gång som stödje-
punkt för en kristen kungamakt. Den första myntningen i Sigtuna hade ett tydligt kris-
tet budskap.

Vikingatiden kännetecknas av en plundringsekonomi. Organiserandet av olika 
krigståg för plundring, eller för att regelbundet uppbära tributer, kunde övergå till 
erövringar och kolonisation. Nu var detta inte enbart en nordisk specialitet. Mycket av 
de merovingiska och karolingiska rikenas struktur byggde på regelbundna plundrings- 
och tributkrävningskrigståg. Inte minst organiserandet av krigståg innebar en konkur-
rens inom samhällets elit och drev fram en ökad grad av organisering. Plundringsexpe-
ditioner underlättade uppkomsten av mer stabila och större herravälden. Det är detta 
som blir början på den process som för eliten innebar en ökad kontroll över samhället 
och över materiella och mänskliga resurser. 

23 Se bland annat Lindkvist, T., Plundring, skatter och den feodala statens framväxt. Organisatoriska tendenser 
i Sverige under övergången från vikingatid till tidig medeltid. Uppsala 1989, s. 32–37.

24 Denna rutt som en betydelsefull länk mellan abbasider och franker påvisades först av den svenske historikern 
Sture Bolin i en uppsats i Scandia 1939. Den har senare underbyggts av arkeologer som Richard Hodges. Bolin 
var främst ute efter att modifiera den så kallade Pirennetesen. Belgaren Henri Pirenne sökte i flera studier 
under mellankrigstiden visa att handeln runt och över Medelhavet inte upphörde i och med det västromerska 
rikets fall och de germanska invasionerna och uppkomsten av efterföljarrikena; det var i stället islams framväxt 
som innebar att en kulturell och ekonomisk järnridå gick ned genom Medelhavet. Bolin visade alltså att ett 
utbyte fortsatte, men att Norden och områdena runt Öster- och Nordsjön hade en betydande roll. Senare 
forskning och inte minst McCormick har visat att det fanns andra och mer betydande förbindelseleder 
mellan den islamska världen och den västra kristenheten. Bolin, S., ’Muhammed, Karl den store och Rurik’, 
i: Scandia 1939, s. 181–222, Hodges, R., Dark age economics. The origins of towns and trade AD 600–1000. 
London 1982, Hodges, R. & Whitehouse, D., Mohammed, Charlemagne and the origins of Europe. London 
1983, McCormick, M., 2001. För Gotlands roll i detta varuutbyte, se framför allt Blomkvist, N., ’Spåren av en 
svunnen världskonjunktur’, i: Spillingsskatten. Gotland i vikingatidens världshandel. Visby 2008, s. 155–183.
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Bönder och jordägande
I många avseenden moderniserades det blivande Sverige, som från år 1000 sakta drogs 
in i ett vidare västeuropeiskt kulturellt och ekonomiskt sammanhang. I alla dessa pro-
cesser framträder naturligtvis alltid specifika särdrag. Vad som brukar framhållas som 
något speciellt är de svenska böndernas fria ställning. Ett likartat sätt att utnyttja de 
agrara resurserna utvecklades i Västeuropa. Godssystemet med huvudgårdar och un-
derliggande beroende jordbruk som drevs genom bondehushåll uppkom. De underlig-
gande, beroende bondejordbruken utvecklades ur en falnande träldom. Sigurd Rahm-
qvist har visat hur det kring större gårdar uppkom mindre torp i Uppland.25

Vad som dock är karakteristiskt för klassen av beroende bönder i det medeltida Sve-
rige är att landborna inte förefaller stå i något personellt beroendeförhållande till jord-
ägarna. Åtminstone är detta den bild som framträder i landskapslagarna. Till skillnad 
från majoriteten av bönderna på godsen i slättområdena i England och norra Frankri-
ke var de inte livegna. En grundläggande skillnad var att landborna inte var bundna till 
jorden. Tvärtom var deras förfoganderätt till jorden tidsbegränsad (åtminstone for-
mellt) och villkoren kunde därför ändras vart sjätte eller åttonde år. I praktiken torde 
de ha suttit på jorden för längre perioder och förmodligen med ärftlig rätt. Kontrollen 
utövades alltså inte genom personella beroendeförhållanden och bindning till jorden, 
utan tvärtom på möjligheterna för en jordägare att kunna skilja landbon från jorden. 
Detta skapade under agrarkrisen problem för svenska godsägare med landbor som 
rymde. Från 1414 finns stadgar utfärdade i Skara och Växjö som förbjöd att locka till 
sig andras landbor.26 De svenska landbornas allmänt sett juridiskt fria ställning kan ses 
som ett mer rationellt och därigenom ett mer modernt drag att utnyttja arbetskraft i 
jämförelse med de hårdare feodala bindningarna i större delen av Västeuropa.

Till detta skall betonas att en stor del av de svenska bönderna var självägande. De 
var vad som brukar betecknas som skattebönder och ägde sin jord med ärftlig rätt och 
deras beroendeförhållanden yttrade sig i att de erlade skatter och andra avgifter till kro-
nan, till företrädare för en statsmakt. Skattebönderna utgjorde mer än hälften av bön-
derna. I början av 1500-talet var fördelningen mellan de olika jordnaturerna följande:27

25 Rahmqvist, S., Sätesgård och gods. De medeltida frälsegodsens framväxt mot bakgrund av Upplands 
bebyggelsehistoria. Uppsala 1996.

26 Lindkvist, T., 1979, s. 76–127, 150–154, Lönnroth, E., ’Stadgorna om landbors och bönders skyldigheter 
under 1400-talet’, i: Medeltid. Närbilder från fyra världsdelar. Stockholm 1968, s. 32–41.

27 Efter Lindkvist, T. & Ågren, K., Sveriges medeltid. Stockholm 1985, s. 30. Det finns skilda beräkningar 
av jordfördelningen i början av 1500-talet utifrån det kamerala materialet. Skillnaderna mellan dessa 
beräkningar är dock förhållandevis små. Se inte minst Larsson, L.-O., ’Jordägofördelningen i Sverige under 
Gustav Vasas regering’, i: Scandia 1985, s. 61–90, Ferm, O., ’Frälsejordens fördelning och omfattning vid 
mitten av 1500-talet’, i: Historisk tidskrift 1987, s. 204–213 och Lindkvist, T., ’Fiscal systems, the peasantry 
and the state in medieval and early modern Sweden’, i: Genet, J.-Ph. & Le Mené, M., (utg.). Genése de l’état 
moderne. Prélèvement et redistribution. Paris 1987, s. 53–64.
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Skattejord 52,4 %
Kronojord  5,6 %
Frälsejord 42,0 %
 100,0 % 

Landborna var de som satt på krono- och frälsejord. Kronojord var den som ägdes av 
kronan och frälsejorden av det andliga eller världsliga frälset. Det fanns dock stora re-
gionala skillnader. Frälsejorden dominerade i de tätbefolkade slättområdena runt Mä-
lardalen och i Östergötland och Västergötland, de områden där de andliga institutio-
nerna såsom domkyrkor och kloster samt det världsliga högfrälset hade sina gods kon-
centrerade. I delar av södra Sveriges skogsbygder, Småland och södra Västergötland, var 
dessutom lågfrälset talrikt representerat. Men i områden som Värmland, Dalarna och 
hela Norrland dominerade fullständigt skattejorden under medeltiden, liksom även i 
den östra riksdelen (Finland). 

Bönderna i det medeltida Sverige hade en betydligt friare rättslig ställning än i sto-
ra delar av Europa. De var dessutom i delar av Sverige genom järnhanteringen invol-
verade i en mer diversifierad produktion. Däremot var deras politiska inflytande be-
gränsat. Politik var i allt väsentligt en elitär företeelse. Under senmedeltiden, framför 
allt 1400-talet, vidgades den politiska arenan och ”allmogen”, de icke-privilegierade 
grupperna, gjorde sig gällande i många sammanhang. Militärt blev bönder en viktig 
påtryckningsgrupp. Detta kom till uttryck under Engelbrektsfejden på 1430-talet och 
utnyttjades inte minst senare av riksföreståndaren Sten Sture den äldre. I detta senme-
deltida uppbådande av bönder och allmoge var de bergsbrukande områdena i Dalarna 
och norra Västmanland betydelsefulla. En politiskt mer aktiv allmoge fanns där och 
dessutom en stor grupp av fria lönearbetare vid bergen. Det var till Bergslagen Sten 
Sture den äldre vände sig för att få militärt stöd under de många och komplicerade kon-
flikterna i det sena 1400-talet, liksom senare även Gustav Eriksson Vasa. Inte minst 
upproret mot unionskungen på 1430-talet hade visat på bergsbrukets politiska dimen-
sioner. År 1495 kunde Sten Sture hota sin motståndare ärkebiskop Jakob Ulvsson med 
att i Bergslagen ”kasta upp en Engelbrekt riket över halsen”.28

De stora svenska järnhanteringsområdena i Dalarna, Värmland och norra Väst-
manland dominerades av skattebönder. Andelen skattebönder var också stort i Närke. 
Den svenska järnhanteringen under medeltiden bedrevs i en annorlunda social kontext 
än på många andra håll i Europa. Bönders delaktighet och kontroll över produktionen 
måste ha varit stor. Järnproduktion var, med varierande regional utsträckning, starkt 
integrerad med en agrar bondeekonomi. 

28 Lönnroth, E., Från svensk medeltid. Stockholm 1959, s. 143–179, Lönnroth, E., Statsmakt och statsfinans i det 
medeltida Sverige. Studier över skatteväsen och länsförvaltning. Göteborg 1940, s. 263f., Kellerman, G., Jakob 
Ulvsson och den svenska kyrkan under äldre Sturetiden (1470–1497). Stockholm 1935, s. 193.
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Figur 2. Skattejorden i procent av det totala gårdetalet omkring 1540. Källa: Behre, G., Larsson, L.-O. och 
Österberg, E., Sveriges historia 1521-1809. Stockholm. Liber 2001.
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En ny skriftlighet
Den administrativa skriftligheten ökade framför allt under 1200-talet då den latinska 
skriften anammades genom kyrkans förmedling. Allt fler egendomstransaktioner 
skriftfästes: köp, byte, gåvor av jord. Denna skriftlighet omfattade även reglerandet av 
skilda sociala normer genom lagstiftning. 

Det finns en lång diskussion i vilken utsträckning som lagarna återspeglar sedvane-
rätt eller utgör reception av europeisk, inte minst kanonisk, rätt. De utgör i sig ingalunda 
uteslutande alternativ. I många avseenden utgjorde lagarna en form av kompromiss 
mellan skilda rättsliga system och principer. Lagarna utgjorde kompromisser från för-
handlingar mellan företrädare för kyrkan, kungamakten och de lokala eller regionala ge-
menskaperna, vilka oftast företräddes av en lokal aristokrati.29 Inslaget av kanonisk rätt 
varierar mellan lagarna; möjligheterna för kyrkan att driva igenom sina rättsliga princi-
per hade växlande framgång. Huvuddelen av lagtexterna är från slutet av 1200-talet och 
början av 1300-talet; alltså från den period då den politiska makten institutionaliserades 
och formaliserades från och med Magnus Ladulås regeringstid (1275–1290). 

Västgötalagen finns i en version som av hävd brukar dateras till 1220-talet. Den är 
dock bevarad i en handskrift från tiden efter 1280. Till större delen torde den dock 
återspegla rättsliga förhållanden i början av 1200-talet, men förändringar kan ha skett 
före nedtecknandet. Handskriften torde ha tillkommit i samband med de ytterst kom-
plicerade förhandlingsprocesser som ledde fram till en Yngre Västgötalag i början av 
1300-talet. I Västergötland har motståndet mot en av kungamakten och kyrkan ge-
nomdriven rättslig och samhällelig ordning varit större än i andra landskap. Den kano-
niska rätten var exempelvis svagare representerad där rent generellt; dock omtalas där 
inte ordalier (gudsdomar), vilket kan tyda på en implementering av väsentliga delar av 
fjärde Laterankonciliets beslut 1215.30 Vid detta koncilium sökte påven Innocentius III 
– och icke utan framgång – driva igenom den kanoniska rätten och inskärpa kyrkans 
och påvedömets överhöghet över värdsliga furstar.

Gotland var svagt integrerat med det svenska kungariket och stod närmast i ett tri-
butärt förhållande till sveakungen. Gutalagen skiljer sig markant från övriga nordiska 
lagar vad gäller disposition och innehåll och med ett svagt inflytande för inte minst 
kungamakten. Gutalagen är vid sidan av den isländska Grágás den enda lag från Nor-
den där kungen och kungamakten överhuvud inte omnämns.

Upplandslagen, stadfäst av kungen 1296, är i många avseenden mönsterexemplet 
på en för sin tid modern och euroepisk lag. Den utarbetades av företrädare för den 

29 Andersen, P., Lærd ret og værdslig lovgivning. Retlig kommunikation og utvidkling i middelalderens Danmark. 
København 2006, Nilsson, G.B., Nytt ljus över Yngre Västgötalagen. Den bestickande teorin om en medeltida 
lagstiftningsprocess. Stockholm 2012, Sunde, J.Ø., Speculum legale – rettsspegelen. Ein introduksjon til den 
norske rettskulturen si historie i eit europeisk perspektiv. Bergen 2005.

30 Nilsson, G.B., 2012, Lindkvist, T., ’The land, men and law of Västergötland’, in: Brink, S. & Collinson, L., 
(utg.). New approaches to early law in Scandinavia. Turnhout 2014, s. 89–97.
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uppländska aristokratin och domkapitlet i Uppsala. Och domkapitlet hade sedan länge 
skickat sina män till universitetet i Bologna för att inhämta insikter i den kanoniska 
rätten.31 Den kom också att tjäna som modell för andra landskapslagar, såsom Söder-
mannalagen, Västmannalagen, Hälsingelagen samt, men i mindre utsträckning, Dala-
lagen. Hälsingelagen kan betecknas som en variant av Upplandslagen, men med modi-
fikationer anpassade för de regionala förhållandena.32 

De för sin tid mest moderna lagarna, återspeglande i stor utsträckning kungamak-
tens och den universella (”europeiska”) kyrkans intressen finns alltså runt Mälaren från 
det sena 1200-talet och framöver. Det var den region som blev den politiskt centrala 
och ekonomiskt sett mest dynamiska från denna tid. 

Östgötalagen återspeglar troligen flera olika skikt av förhandlingar. I allt väsentligt 
kan den dock sägas återspegla den rätts- och samhällsordning som återfinns i 
Upplandslagen. Det var också Upplands- och Östgötalagarna som kom att ligga till 
grund för Magnus Erikssons landslag från mitten av 1300-talet. 

Landskapslagarna innehåller regleringar om processrätt och här genomdrev kyr-
kan, med växlande framgång, de kanoniska principerna. Dessa lagar var dock avsedda 
för det agrara samhället och de innehåller regleringar av åkerbruket och boskapssköt-
seln, av nyttjanderättigheter och de konflikter som kunde uppstå kring bruket av mar-
kerna. Normen i landskapslagarna är i regel bonden. Han var den fullvärdige samhälls-
medlemmen och bonde skall närmast förstås som föreståndaren för ett bondehushåll. 
I landskapslagarna finns också regleringar av förhållandena för de icke egendomsägan-
de, såsom trälar och fria legodrängar. Vad som låg utanför den agrara sfären måste reg-
leras och normeras på ett annat sätt. Särskilda juridiska förhållanden utvecklades för de 
framväxande städerna och kulminerade i Magnus Erikssons stadslag från mitten av 
1300-talet.

Det behövdes alltså en kompletterande lagstiftning. Riksgiltiga stadgor utfärdades 
från slutet av 1200-talet och framöver.33 Bland dessa tidiga stadgor finns bland annat 
den som utfärdades på Alsnö i Mälaren cirka 1280 och där kriterierna för det världsli-
ga frälset fastslogs. Det medeltida privilegiesamhället med olika rättigheter och skyl-
digheter för olika grupper hade sin grund i en lagstiftning som låg utanför landskaps- 
och landslagarna. 

31 Inger, G., ’Upplandslagen 700 år’, i: Festskrift till Stig Strömholm .1. Uppsala 1997.
32 Brink, S., ’The Hälsinge Law between South and West, king and church, and local customs’, in: Brink, S. & 

Collinson, L., (utg.). New approaches to early law in Scandinavia. Turnhout 2014, s. 37–52 och Lindkvist, T., 
’The Hälsingelag and Hälsingland as political periphery’, i: Itinéraires du savoir de l’Italie à la Scandinavie 
(Xe–XVIe siècle). Paris 2009, s. 137–147.

33 Se framför allt Larsson, G.B., Stadgelagstiftning i senmedeltidens Sverige. Lund 1994.
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Figur 3. Järnhanteringens utbredning i Sverige under medeltiden med de olika bergslagsområdena mar-
kerade mörkt gula. De ljust gula områdena är jordbruksbygd, de ljusgröna mellanbygd och de mörk gröna 
skogsbygd. De röda kvadraterna är medeltida städer och de svarta prickarna blästbruksplatser eller slagg-
fynd. Källa: Kartan är upprättad av Jerker Moström, Rikard Sohlenius och Gert Magnusson.
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Bergsprivilegier och modernisering
De privilegier som utfärdades för bergsbruket, vare sig det gällde förhållanden för en-
skilda berg eller mer generellt, var en viktig del av denna kompletterande lagstiftning. 
Privilegierna eller stadgorna, kända från 1300-talet och framöver, avskiljer och definie-
rar denna produktion i förhållande till andra verksamheter. Det finns knappast någon 
helt adekvat term för ”samhälle” under medeltiden, och inte för ”stat” heller för den de-
len. Vad som närmast motsvarar samhälle är medeltidslatinets communitas. Det är det-
ta som på svenska kan betecknas som gemenskaper. Det var vad det medeltida samhäl-
let oftast var uppbyggt kring. Vid sidan av strikta hierarkiska strukturer med klart defi-
nierade och åtskiljande privilegier fanns även ett betydande korporativistiskt drag. Vad 
som var sammanhållande för gemenskaperna var ofta rättsliga regler, vilka i betydande 
utsträckning skrevs ned från 1100- och 1200-talen framöver. Gemenskaper var kollek-
tiv och de var oftast uppbyggda kring horisontella relationer. Dessa olika gemenskaper 
var inordnade i skilda hierarkiska strukturer. Gemenskaperna avgränsades genom 
rättsliga regler (skriftliga eller inte) – de utgjorde ”legal communities”.34 

En kategori av rättsliga regler var skråförordningarna för olika hantverk. Skilda intres-
sen gav upphov till särskilda sammanslutningar för att garantera den egna säkerheten, att 
ömsesidigt tillvarata varandras intressen. Handelsorganisationer hade sitt ursprung i 
avskilda gillen; exempelvis antas Sankt Knutsgillena åtminstone delvis ha haft den 
funktionen. Den medeltida lagstiftningen såsom den främst är känd genom landskaps-
lagarna innehåller i sig allmänna generella lagar av exempelvis processrättslig karaktär, 
men dessa lagar skulle huvudsakligen ha sin tillämplighet inom det agrara samhället. 
Där framträder inte minst de rättsliga gemenskaper som utgjordes av häraden eller 
hundaren, liksom de gemenskaper som utgjordes av byar. Socknen var inte bara en 
kyrklig gemenskap. Den hade också betydelsefulla världsliga syften, inte minst i Häl-
singland och på Gotland. I andra delar av Europa än Norden utvecklades ofta godset 
(domän med underliggande bondgårdar) till gemenskaper med egna sedvanor.

Det alltmer socialt och ekonomiskt diversifierade och komplicerade samhälle som 
växte fram medförde ett behov av nya gemenskaper och därmed korporationer med 
särskilda rättigheter. Karakteristiskt är att framväxande funktioner och sociala prakti-
ker organiserades korporativt. Det gäller inte minst handel och produktion utanför 
den dominerande agrara sektorn. 

Bergsrätt
När det gäller bergsbruket finns det två rättshistoriska problem. Det ena gäller vad som 
skulle kunna kallas för bergsrätten. Det andra är frågan om regalrätt. Det förstnämnda 

34 Det centrala verket på området är Reynolds, S., Kingdoms and communities in Western Europe 900–1300. 
Oxford 1984.
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är frågan om när relationer vid bergsbruk ansågs nödvändiga att reglera samt när bergs-
bruk framträdde som en produktionsform med specifika sociala relationer.

Det är alltid vanskligt att utifrån bevarandeförhållanden av medeltida diplom och 
handlingar dra alltför långtgående slutsatser. Det slumpmässiga i vad som bevarats och 
vad som gått förlorat är påtagligt. Bergsprivilegier och rättsliga regler för bergsbruket 
har bevarats relativt sporadiskt, även om en arkivbildning förekom vid de enskilda 
bergsbruken. Kunskapen om de rättsliga förhållanden som omgav bergsbruket är bero-
ende av insamlingar av olika material som gjorts senare av politiska orsaker, såsom in-
rättandet av Bergskollegiet 1637 och genom reduktionen 1680. En specifik lagstiftning 
för bergsbruket är känd först från 1300-talet, även om den haft förelöpare i det sena 
1200-talet, alltså den tid då stadgor började utfärdas av kungamakten och när arbetet 
med skiftliga lagar (landskapslagarna) påbörjades.35

Bevarade privilegiebrev och stadgor är så gott som uteslutande från det område som 
numera betecknas som Bergslagen: Norberg och Kopparberg dominerar. Kopparber-
gets privilegier är kända från 1347. De äldsta kända privilegierna för järnframställning 
är de för Västra Berget i Närke från 1340 och där Östra Berget tidigare hade fått sin lag. 
Norbergs äldsta bevarande privilegier är från 1354; ett äldre privilegium från Magnus 
Ladulås skall ha funnits. Förnyelser och delvis ändringar av bergsprivilegier är bevara-
de och de tillkom ofta i samband med regentskiften, vilket var det vanliga i privilegie-
politiken.36

Inget motsvarande material finns för det omfattande blästbruket i det medeltida 
Småland. Det är alltid vanskligt att uttala sig om orsaker till konkreta bevarandeförhål-
landen. Att det enbart skulle vara en fråga om tillfälligheter är mindre sannolikt. För stä-
der i Småland finns flera privilegier bevarade. De äldsta bevarande stadsprivilegierna 
från Sverige är de för Jönköping från 1284. Privilegierna är utfärdade av företrädare för 
en kungamakt eller statsmakt. Av politiska orsaker kan det ha funnits ett större behov att 
reglera och kontrollera bergsbruket i Bergslagen. Bergsbruket i andra regioner, såsom 
det småländska blästbruket, hade ur den synpunkten inte samma politiska betydelse. 

Men en annan förklaring är att organisationen av arbetet och produktionen skifta-
de. Privilegier utfärdades för starkt specialiserade verksamheter och näringar, vilka 
hade andra förutsättningar än i de dominerande agrara sysselsättningarna. Det rörde 
sig dessutom om produktion där det fanns ett behov av att reglera rätten till utnyttjan-
de av olika naturtillgångar. Möjligheter att utnyttja allmänningar nämns till exempel i 
de äldsta privilegierna för Västra Berget i Närke 1340.37 

35 Larsson, G.B., 1994, s. 17–31, Inger, G., 1997, s. 423–437. 
36 Kumlien, K., ’Bergsrätt’, i: Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. 1. Malmö 1956, sp. 497–499, 

Magnusson, G., ’The late iron age and the middle ages’, in: Swedish mining and metalworking – past and 
present. (utg.). af Geijerstam, J. & Nisser, M., Stockholm 2011, s. 33, Tham, W., ’Västra och Östra Bergen. 
En granskning av källor och litteratur’, i: Historiska studier tillägnade Sven Tunberg den 1 februari 1942. 
Stockholm 1942, s. 173–184.

37 SDHK nr 4632.



36

Men det fanns också ett behov att reglera arbetskraft och sociala relationer i miljö-
er som var nödvändiga i bergsbruket. När integrationen i den feodala, agrara ekonomin 
blev svagare, när specialiseringen inom bergsbruket blev större uppkom behoven av 
reglerande förordningar och privilegier. Blästbruket bedrevs organisatoriskt inom ra-
men för bondehushåll och var mer integrerat med jordbruket. Masugnsdriften i Dalar-
na och övriga Bergslagen har genom sin expansion inneburit en mer betydande arbets-
delning och därigenom uppkomsten av nya sociala miljöer. 

De svenska bergsprivilegierna har ett blandat innehåll. Likheter finns med framför 
allt skråregleringarna. En del av bestämmelserna i bergsprivilegierna gäller discipline-
ring av arbetskraft. I brevet för Västra Berget finns asylrätten för vissa brottslingar om-
talad; motsvarigheter finns dock inte i Norbergsprivilegierna. Mördare, tjuvar och för-
rädare undantagna; vid Kopparberget 1347 exkluderades även brytande av kvinnofrid 
från denna asylrätt. Den som dock blev biltog, fick fredlöshet, kunde inte heller få asyl-
rätt.38 Asylrätten förefaller inte ha några mosvarigheter i bergsrätterna från Centraleu-
ropa. Möjligen kan den svenska asylrätten förklaras av svårigheter att rekrytera arbets-
kraft till bergsbruket. 

Privilegierna för Norberg 1354 reglerar delvis arbetsförhållanden.39 Liksom inom 
jordbruket skulle legodrängar som rymde föras tillbaka. Produktionens kvalitet kon-
trollerades – och här finns en likhet med skråprivilegierna och regleringarna av hant-
verket. Ogiltigt järn fick inte smidas. Lagstiftningen skulle reglera och om möjligt ga-
rantera produktionens kvalitet.

Rekrytering av arbetskraft reglerades. I järnbergsstadgan för Västra Berget i Närke 
från 1340 omtalas att den som skulle lära sig bli smed skulle smida under ett år utan 
lön, men förses med skor, vadmalskläder samt kost. Därefter skulle han arbeta tre år 
med lön hos dem som lärde upp honom.40 Här finns betydande likheter med 
bestämmelser för gesällsystemet inom städernas hantverk. När det gäller hantverkare 
på landsbygden förekom inga försök till regleringar och kontroll under medeltiden.41 
Hantverk på landsbygden bedrevs troligen till största delen inom ramen för bondehus-
hållen. Kontroll över arbete var också framträdande, liksom även priskontroll. I mångt 
och mycket reglerar privilegierna för bergen mer urbana än agrara förhållanden och re-
lationer.

Järnbergen som ett korporativ med egen administration och jurisdiktion uttrycks 
också genom att där skulle finnas en fogde och tolv rådgivare. Detta föreskrevs i privi-
legierna för Västra Berget 1340. De skall döma enligt de ting som ska hållas på berget. 

38 Granlund, J., art. ’Asyl (Sverige)’, i: Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. 21. Malmö 1977, sp. 95.
39 SDHK nr. 6705. Stahre, N.-G., ’Magnus Erikssons privilegiebrev för Norberg den 24 februari 1354’, i: 

Kumlien, K., (utg.). Norberg genom 600 år. Studier i en gruvbygds historia. Uppsala 1958, s. 136–151.
40 Liedgren, J., ’Nyfunna handskrifter om gamla svenska järnberg’, i: Med hammare och fackla. 24. 1965, s. 16.
41 Lindberg, F., Hantverk och skråväsen under medeltid och äldre Vasatid. Stockholm 1964, s. 31, 82–86. 

Generellt rörande skråväsendet, se framför allt Lindström, D., Skrå, stad och stat. Stockholm, Malmö och 
Bergen cirka 1350–1622. Uppsala 1991. Hantverk omtalas endast indirekt i de svenska landskapslagarna. 
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De tolv männen motsvaras av de rådmän som skulle ingå i rådet i en stad, till exempel i 
de för Jönköping 1288.42 Jurisdiktionellt likställdes bergen med häraderna. Ett berg 
hade samma funktioner som häraderna hade enligt landskaps- och landslagarna. Böter 
skulle således fördelas mellan kungen, berget och målsägande. Detta var en konsekvens 
av att bergen genom privilegierna låg utanför den rättsskipning som förekom vid de 
”ordinarie” tingen. De enskilda bergsbruken utgjorde därför en ”legal community”.

Privilegier och stadgor innehåller relativt litet om själva arbetsprocessen. Privilegier 
förnyades, som brukligt, vid regentskiften. Det finns en tendens till förenhetligande av 
privilegier för alla berg. Någon bergsrätt för hela riket, som beträffande städerna, ut-
vecklades dock aldrig. Detta har likheter med utvecklingen på kontinenten. Bergsrät-
ter tillkom för olika berg; ibland överfördes de från en plats till en annan, men utform-
ningarna innehåller alltid specifika lokala drag. Olika typer av sedvänjor fanns etable-
rade hur andelar i berget och driften skulle fördelas. 

Bergsrätten i Europa anses ha utvecklats ur sedvanerätt. Lokala praktiker och bruk 
har etablerats och accepterats. Denna rätt spreds genom tidiga arbetsvandringar. Olika 
muntligt traderade regler existerade. Behov av skriftliga uppteckningar uppkom och 
genom skriftfästningen skapades en kodifiering och norm. Som den äldsta bevarade 
bergsrätten i Europa räknas den från Trento (tyska: Trient) i Sydtyrolen från 1185 och 
som utfärdades av den lokale biskopen.43 

De mer omfattande bergsrätterna var de som tillkom under 1200-talet och början 
av 1300-talet för silverbrytningen i Centraleuropa. Jihlava (tyska: Iglau) i Böhmen fick 
en nedskriven bergsrätt 1249 och Freiberg i Sachsen i början av 1300-talet. Bergsrätten 
från Jihlava kom att tjäna som matris för en senare lagstiftning, inte minst för de stora 
silverfyndigheterna vid Kutná Hora (tyska: Kuttenberg) i Böhmen.44 På ett liknande 
sätt har privilegierna som utfärdades för Norberg och Kopparberget av Magnus Eriks-
son 1354 och 1347 använts som modell för järnberg mer generellt och överförts till an-
dra platser.

I de centraleuropeiska bergsrätterna reglerades framför allt förhållandet mellan 
bergsmännen och landsherren, fursten. Bergsrätten från exempelvis Jihlava (Iglau) 
innehåller dessutom utförliga bestämmelser om hur olika andelar på berget skulle av-
gränsas, liksom om det gemensamma arbetet. Under den tidigaste medeltiden var 

42 Lindberg, F., Fogde, råd och menighet. Stockholm 1941, s. 7, Schück, A., Studier rörande det svenska 
stadsväsendets uppkomst och äldsta utveckling. Stockholm 1926, s. 297f.

43 Nef, J.U., ’Mining and metallurgy in medieval civilization’, in: Miller, E., Postan, C. & Postan, M.M., (utg.). 
The Cambridge economic history of Europe from the decline of the Roman empire. 2. Trade and industry in the 
middle ages. Cambridge 1987, s. 716.

44 Urkundenbuch der Stadt Freiberg in Sachsen. 2. Bergbau, Bergrecht, Münze, (ed.). H. Ermisch. Leipzig 1886, 
s. 267–285, 299–302, Zycha, A., Das Recht des ältesten deutsches Bergbau bis ins 13. Jahrhunderts. Berlin 
1899, Zycha, A., Das böhmische Bergrecht des Mittelalters auf Grundlage des Bergrechts von Iglau. Berlin 
1900, Unger, M., Stadtgemeinde und Bergwesen Freibergs im Mittelalter. Weimar 1963, Piirainen, I.T., Das 
Iglauer Bergrecht nach einer Handschrift aus Schemnitz. Untersuchungen zum Frühneuhochdeutschen in der 
Slowakei. Heidelberg 1980, Pounds, N.J.G., An economic history of medieval Europe. London 1974, s. 327f.
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bergsbruken agrara och bergsbruket bedrevs som en del av jordbruket. Bergsbruket var 
en del av den agrara feodala ekonomin. Under andra hälften av 1100-talet uppstod sär-
skilda bergsstäder i Centraleuropa. Detta skall tidigast ha skett i Sachsen. År 1168 upp-
täcktes stora silverfyndigheter i Altzella och detta drog till sig bergsfolk och även andra 
grupper från Rammelsberg vid Goslar. År 1218 fördes bosättningen samman till en 
stad, omgärdad av en mur. Det var detta som kom att kallas för Freiberg. Här upprätta-
des en helt ny bergfrihet. På detta fria berg skulle var och en som var villig att bryta och 
leta malm ha rätt till det. Borgare och bergsmän var närmast identiska och en parallell 
jurisdiktion uppstod. Freiberg hade en betydande självständighet i förhållande till an-
dra städer. Stadens råd tilldelades befogenheter som i andra städer tillkom landsherrens 
fogde.

Denna typ av bergsstäder uppkom framför allt i Sachsen (Goldberg, Löwenberg, 
Reichsenstein), Mähren (Jihlava/Iglau) och Böhmen (Kutná Hora/Kuttenberg). Med 
dessa som modell grundades senare under 1200- och 1300-talen bergsstäder i Serbien och 
Bosnien, dit rättigheter och organisationsformer från det centraleuropeiska området 
överfördes. Här rörde det sig i betydande utsträckning om utvandring och det var fram-
för allt guld och bly som bröts. Invånarna kallades på serbiska för sassi, alltså sachsare. 

Ytterligare några bergsstäder uppstod under senmedeltiden i Erzgebirge och i Harz. 
De nordiska kopparstäderna Røros och Falun brukar framhållas som tidigmoderna av-
läggare.45 Bergsstäder var en annorlunda struktur för att organisera bergsbruk än vad 
som förekom i det medeltida Sverige, även om privilegier och deras förnyande i fram-
för allt Kopparberg och Norberg kan ses som tendenser i en sådan utveckling. De ut-
gjorde specialiserade produktionsmiljöer med starkt stadsliknande drag och skilde sig 
klart från den agrara omgivningen.

I Sverige var det utvinnandet av järn samt koppar som reglerades genom furstemak-
tens försorg; i Centraleuropa främst silver. De svenska privilegierna och regleringarna 
av bergsbruk skall förstås utifrån sitt svenska sammanhang; de var inte direkt importe-
rade rättsliga förhållanden. De följer ett mönster av dåtida svensk politik och ingick i 
den omvandling som Sverige genomgick med en omfattande lagstiftning och annat 
skriftfästade av normer. De visar på behov att reglera delar av den verksamhet som 
bergsbruken utgjorde. Påfallande är att de enbart eller huvudsakligen gäller bergsbru-
ket i områdena i Mälardalen och norr därom. Motsvarande regleringar rörande järn-
hanteringen i exempelvis Småland saknas alltså. Produktionsförhållandena hade möjli-
gen i Bergslagen med dess masugnsbruk förändrats i större utsträckning och skapat 
 högre grad av specialisering än i exempelvis Småland. Privilegierna och dess regleringar 
är uttryck för en ekonomisk och produktionsmässig modernisering, men också, och 
kanske främst, på en administrativ och juridisk sådan. 

45 Se till exempel Blaschke, K., ’Bergstadt’, in: Lexikon des Mittelalters. 1. München 1977, sp. 1 960.
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Regalrätt
Framväxten av regalrätt var ett viktigt element i kontrollen över järnproduktionen, låt 
sedan vara att detta är en process som endast fragmentariskt kan rekonstrueras i Sverige. 
Regalrätten utvecklades gradvis på kontinenten under medeltiden. I den romerska 
rätten fanns doktrinen att det var jordägaren som ägde även det som fanns under jorden. 
Emellertid utvecklades ur detta under medeltiden också föreställningarna att de två rät-
tigheterna kunde separeras. Mineraler skulle kunna utnyttjas av andra än jordägaren och 
av dem som hade de teknologiska och ekonomiska förutsättningarna att kunna exploa-
tera mineralförekomsterna. En utveckling av detta var uppkomsten av regalrätt. 

Kungen eller fursten kunde vara ägare till det som fanns under jorden. Detta fast-
slogs av den tysk-romerske kejsaren Fredrik I Barbarossa år 1158 vid riksdagen i Ron-
caglia. Denna föreställning anammades därefter av furstar i stora delar av Europa. Där-
emot engagerade sig kejsarna och kungarna aldrig i den egentliga gruvdriften. Ett un-
dantag var silverfyndigheterna i Rammelsberg vid Goslar vilka dock låg vid ett 
betydelsefullt kejserligt gods (pfalz). Även om kungliga höghetsanspråk på mineraler 
hävdades så var gruvdriften nästan alltid utlejd. Kungar och andra furstar stod inte för 
direkta investeringar.

Det finns ingen tidpunkt från vilken det kan fastslås att det existerat en otvetydig 
regalrätt i Sverige. Privilegiebreven visar dock en form av kunglig överhöghet. Kungen 
tillsatte fogde och hade kontroll över allmänningsskogar i bergsprivilegierna. Det så 
kallade Helgeandsholmsbeslutet 1282 enligt vilket kronan skulle ha haft överhöghet 
över alla bergverk i riket är en felaktig konstruktion, ”förfalskning”, gjord i slutet av 
1500-talet och hörde hemma i den tidens privilegiestrider mellan krona och adel.46 

I slutet av 1200-talet förvärvade kungamakten de ideologiska och administrativa 
redskap som var nödvändiga för att hävda en generell rätt till de naturresurser vilka ti-
digare var allmänna, det vill säga utan enskild ägare. Vad som sedvanerättsligt tillhörde 
kollektiv som byar, häraden och ibland hela landet (landskapet) underkastades kunglig 
rätt. Under Magnus Ladulås flyttade kungamakten på många sätt fram sina positioner. 
Från det sena 1200-talet uppkom kungliga andelar av allmänningar i Västergötland 
och Östergötland.47 

Ett explicit bergsregale kan dock beläggas först från senmedeltiden. Enligt ett till-
lägg i en handskrift, KB B 40, av den yngre versionen av landslagen, Kristoffers lands-
lag, skulle malmförekomster som upptäcktes på allmänningar och på Uppsala öd till-
falla kungen. Detta finns i Byggningabalken 29 i ett avsnitt som reglerar allmänningar-
na. Frälsejord innebar att ägaren hade rätt att bruka detta och fullfölja rusttjänst för 
den. Fanns malmförekomsterna på skattejord skulle ägaren ha rätt till dessa. Kunde 

46 Kumlien, K., ’Bergsregale’, i: Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. 1. Malmö 1956, sp. 494–497.
47 Rosén, J., Kronoavsöndringar under äldre medeltid. Lund 1949, s. 37–41.
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han inte utnyttja dem skulle kungen lösa in det med gods som tillhörde det så kallade 
Uppsala öd, vilket var beteckningen på de egendomar som följde med kungaämbetet. 

Detta fastslogs av det svenska riksrådet 1485.48 Regalrättsliga principer formulerades 
tydligt då. Men är detta fixering av en existerande rättslig ordning? Eller var det en sen-
medeltida innovation? Förmodligen det förstnämnda, eventuellt att bestämmelsen i 
landslagen skall förstås som uppsättande av en gräns för kungens rättigheter. Kristoffers 
landslag har i förhållande till den äldre versionen, Magnus Erikssons landslag, den på-
tagliga tendensen att tillgodose frälsets intressen på bekostnad av kungamakten. Regal-
rätten kunde dock inte hävdas på samma explicita och effektiva sätt som i Central- och 
Västeuropa. Regalrätten hade stor betydelse för kungamakten (eller företrädare för en 
statsmakt) att uppbära avgifter och skatter, liksom för att reglera sociala relationer vid 
bergsbruken. Den etablerades gradvis genom förhandlingar med olika gemenskaper. 

Svenskt och utländskt
Det är vanligt för att förklara bergsbrukets och järnhanteringens framväxt i Sverige som 
resultat av en spridning eller anammande av utländska förebilder, inte minst i framställ-
ningar som bygger på det skriftliga källmaterialet. Teknologin anses ha spritts till Sveri-
ge från Tyskland och järnhanteringen skall ha utvecklats av tyska entreprenörer.49 

Perioden från mitten av 1200-talet var utan tvekan en tid med ett påtagligt tyskt in-
flytande i Sverige, inte minst inom handel och i de framväxande städerna. Adelsmän 
från Nordtyskland fanns också i kungarnas närhet från slutet av 1200-talet.50 I Stadsla-
gen från mitten av 1300-talet föreskrevs att hälften av de sex borgmästarna och hälften 
av de 30 rådmännen i en stad skulle vara tyskar och hälften svenskar.51 

De nya organisationsformer som kommer till uttryck i privilegier och förordningar 
anses ofta bero på tyskt inflytande från framför allt slutet av 1200-talet, då ett bergsbruk 

48 Angående rådsbeslutet 1485 och arkivförhållandena, se Schück, H., 1976, s. 531–537, Almquist, J.E., 1485 års 
s.k. förordning om malmberg och dess betydelse för rättsutvecklingen. En rättshistorisk undersökning. Uppsala 
& Stockholm 1929. Tillägget i KrL: ”Nw kwnna malmberg finnas, æ hwat malmberg thet helst er, j lande 
eller hæradz almæninghiom eller j konungz vpsala, the sculo hørra konung enskildg til; ffinnas the j frælssis 
ægadhelum, che then malm, ssom æghadela ægher, hwat han sielffuer wil eller rum leghia latha, sælia, eller 
giffua, och gøre swa thiænist ther som andhro frelses goze sino. Ffinnas the j skatta jordh, brwke ssom ægher, 
om han kan, och gøre konunge skat the raff; orkar ey han, ær konunger nest ath løssa them medh vpsala 
ødwm eller andhro crono godze, æ swa ath bondhen haffuj lika for sit badhe jordh och malm.”

49 Denna uppfattning finns i många översiktsverk, till exempel Pounds, N.J.G., An historical geography of 
Europe 450 BC–AD 1330. Cambridge 1973, s. 396 och North, M., Europa expandiert 1250–1500. Stuttgart 
2007, s. 288.

50 Wessén, E., Om det tyska inflytandet på svenskt språk under medeltiden. Stockholm 1970, Maillefer, J.M., 
Chevaliers et princes allemands en Suède et en Finlande à l’époque des Folkungar (1250–1363). Frankfurt/M 
1999.

51 Magnus Eriksssons stadslag. Konungabalken 2, s. 3f.
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i stor skala organiserades.52 Men bilden kan kvalificeras och modifieras. De svenska 
bergsprivilegierna var, som nämnts, inga direkta importer av tysk bergsrätt. De faller 
snarast in i en allmän svensk privilegiepolitik. Stadsväsendet och städernas styrelsefor-
mer har också betraktats som ett anammande av tyska institutioner. Men det har också 
påvisats, av Sofia Gustafsson, att det rörde sig om ett mer komplicerat förhållande. Det 
var uppkomsten av ny och delvis gemensam urban kultur som uppkom i hela Nord-
europa och där likheter finns med inte minst urbana företeelser i bland annat England. 
Det var inget ensidigt övertagande av tyska institutioner och företeelser. Det fanns i 
stället en gemensam stadskultur i norra Europa med en lång rad lokala eller regionala 
anpassningar och modifikationer.53 

Bergsbruket hade många tyska kontakter och var därigenom tyskinfluerat. Inte 
minst framträder det ur språklig synpunkt. En studie av medellågtyskans inflytande i 
fornsvenska brev från Närke visar att medellågtyska importord var vanligast i brev ut-
färdade av bergsmän i jämförelse med andra grupper som borgarna i Örebro och aris-
tokratin (det världsliga frälset).54 Privilegiepolitiken var dock inhemsk och sprungen ur 
behoven att reglera och rationalisera de sociala relationerna inom bergsbruket. Före-
komsten av privilegier och särskilda rättsordningar för bergsbruk har förvisso stora lik-
heter med en mer generell europeisk, särskilt centraleuropeisk, utveckling. 

Regleringar av detta slag var en del av en moderniseringsprocess. Men modernise-
ringen hade skilda regionala särdrag och förutsättningar. Sten Lindroth har påvisat att 
även om kopparfyndigheten vid Kopparberget är känd först från slutet av 1200-talet, 
var driften betydligt äldre. Tyskt inflytande och tyska kontakter förekom förvisso, men 
organisation och inte minst teknologi hade huvudsakligen sina lokala, inhemska förut-
sättningar.55 

Modernisering och järn
Till vad användes allt järn? Detta var en period med en betydande expansion inom 
jordbruket i hela Europa. Under perioden fram till början av 1300-talet skedde en om-
fattande utvidgning av den odlade arealen. Kolonisation skedde, nya bygder uppkom 
och inom tidigare uppodlade områden intensifierades driften. I stora delar av Västeu-
ropa, inte minst i Frankrike och England, skärptes jordägares kontroll över bönder och 
de relationer som brukar betecknas som livegenskap florerade och befästes.

52 Se till exempel Kumlien, K., art. ’Bergsregale’, sp. 495.
53 Gustafsson, S., Svenska städer i medeltidens Europa. En komparativ studie av stadsorganisation och politisk 

kultur. Stockholm 2006. 
54 Wistrand, H., Bebrevat i Närke. Medellågtyska importord i fornsvenska brev ur regionalt perspektiv. Uppsala 

2006, s. 135–139 och 160. 
55 Lindroth, S., Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget intill 1800-takets början. 1. Gruvan 

och gruvbrytningen. Uppsala 1955, s. 24–28.
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Jordbruksdriften intensifierades genom förbättrade redskap och här kom järn till 
ökad användning. Järnskodda spadar, plogar och årder var viktiga redskap i denna agra-
ra revolution.56 Byggverksamhet krävde mycket järn. Byggandet av borgar, befästning-
ar och kyrkor var omfattande, inte bara i Sverige. 1100- och 1200-talen var en mycket 
expansiv period. Export av järn till inte minst Östersjöregionen blev betydelsefull. 

Krigen och efterfrågan på vapen måste även ha skapat en starkt växande marknad 
för järn. Från 1000- och 1100-talen formerades ridderskapet i Europa. Det var fram-
växten av rytteriet som det dominerande vapenslaget och det var en period med mer 
omfattande krigföring, framför allt med större trupper involverade, inte sällan organi-
serade genom kungamakterna. Enligt en uppmärksammad – och omdiskuterad – tes av 
Lynn White var det under tidigt 700-tal som stigbygeln började användas i de frankis-
ka kungarnas ryttarhärar och därigenom skapades kavalleriet som ett överlägset vapen-
slag. I sin tur blev detta förutsättning för det feodala länssystem som utvecklades i det 
karolingiska riket. Betydelsefulla militärteknologiska innovationer under efterföljande 
århundraden involverade i hög grad användning av järn och stål.57 Slaget vid Foteviken 
i Skåne 1134 anses vara det första större slaget med ryttarhärar i Norden. I Sverige 
drabbade ryttarhärar samman för första gången vid Lena i Västergötland 1208.

1100- och 1200-talen var de omfattande korstågens stora period. Generellt sett var 
det en kraftig militarisering av Västeuropa. Korstågen och krigen gällde inte bara det 
Heliga Landet. Vid mitten av 1100-talet utvidgades korståg till att gälla alla kristenhe-
tens fiender. De skulle föras mot inte bara de otrogna muslimerna, utan även mot fort-
farande hedniska folk, liksom även mot schismatiker (ortodoxa) och kristenhetens inre 
fiender (kättare såsom albigenserna i Sydfrankrike). Korståg och etablerandet av den 
Tyska Ordensstaten i början av 1200-talet på andra sidan Östersjön gjorde delar av Bal-
tikum till en närmast permanent krigszon.

I riken där korstågsideologin anses ha haft en dominerande ställning som Danmark 
och Portugal var kungarnas strävan att behärska järnframställning och vapenproduk-
tion mycket framträdande. I Portugal hade kungen från 1200-talet rätten till all järn-
brytning och järnframställning; detta var utlejt mot att kungen erhöll en femtedel av 
allt järn som bröts och en tiondedel av bearbetat järn. Det enda undantaget i det kung-
liga monopolet var cistercienserna som enligt privilegier hade rätten att utvinna och 

56 Se för svenska förhållanden framför allt Myrdal, J., Medeltidens åkerbruk. Agrarteknik i Sverige cirka 1000 till 
1520. Stockholm 1985, s. 76–135, Myrdal, J., 1999, s. 42–78. Ett klassiskt verk om utvecklingen i Västeuropa 
är Duby, G., Rural economy and country life in the medieval West. Engelsk översättning. London 1968, 
framför allt s. 5–286.

57  White, L., Medieval technology and social change. Oxford 1962, s. 14–28. Jämför Contamine, Ph., War in 
the middle ages. Oxford 1984, s. 179ff. Lynn Whites tes har kritiserats eftersom den på ett förenklande sätt 
tillmäter den teknologiska utvecklingen en alltför ensidigt drivande kraft i den historiska utvecklingen. 
Den kritiken är explicit formulerad i Hilton, R.H. & Sawyer, P.H., ’Technical determinism. The stirrup and 
the plough’, in: Past and present. 24. 1963, s. 90-100.
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bearbeta järn från sin jord.58 Inte minst ryttarhärarna behövde stora mängder järn. När 
den engelske kungen Rickard I Lejonhjärta organiserade sitt stora korståg år 1188 be-
ställdes inte mindre än 50 000 hästskor.59 

Den samhälleliga elit som dominerade i Europa från 1000-talet var ridderskapet. 
Investering i rustning var väsentligt för den medeltida aristokratin. Riddarnas svärd var 

58 Villads Jensen, K., Korstog ved verdens yderste rand. Danmark och Portugal cirka 1000 til cirka 1250. Odense 
2011, s. 297–302.

59 France, J., Warfare in the middle ages. London 1999, s. 31.

Figur 4. I de ständiga krigen i det medeltida Europa behövdes mycket järn för vapen och rustningar. 
Här skildras slaget vid Poitiers 1356 under Hundraårskriget. De engelska trupperna under ledning av 
prins Edvard (”den svarte prinsen”) besegrade där den franske kungen Johan den godes armé.  Denna 
bild återfinns i ett 1400-talsmanuskript av Jean Froissarts krönika. Källa: http://sv.wikipedia.org/
wiki/Slaget_vid_Poitiers_(1356)#mediaviewer/File:Battle-poitiers(1356).jpg
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även en viktig statusmarkör och symbol. Svärd kunde även vara ceremoniella och var 
centrala i de rituella manifestationerna.60 Den rustade riddaren utgjorde det överlägs-
na militära vapenslaget fram till åtminstone senmedeltiden. Den stora och långa mili-
tära konflikten mellan de engelska och franska kungamakterna under Hundraårskriget 
(1337–1453) medförde uppkomsten av de stora arméerna. Bågbeväpnat infanteri bör-
jade på allvar göra sig gällande i början av 1300-talet; i slagen vid Courtrai 1302, Ban-
nockburn 1314 och Morgarten 1315 besegrade folkliga bågskyttar aristokratiska ryt-
tarhärar. 

Även om åtgången av järn för rustningar och vapen under medeltiden knappast 
kan beräknas har ridderskapets framväxt och dess dominerande politiska, sociala och 
militära roller inneburit en betydande efterfrågan på järn. Vapen var vanliga. I de sven-
ska landskapslagarna omtalas de så kallade folkvapnen. Enligt Hälsingelagen skulle 
varje vigerman (en stridsför, fri man som var 18 år gammal) ha svärd, yxa, järnhatt, 
sköld, brynja samt båge med tre tolfter pilar.61 I Östgötalagen finns bestämmelsen att 
en bondes arvingar fick ur ett oskiftat bo ta ut tre folkvapen. Dessa omnämns som 
sköld, svärd och kittelhatt, alla rimligen av järn.62 Privilegierna för Stora Kopparberget 
1347 gav mästarmännen rätt att bära svärd, sköld, järnhatt och vapenhandske.

Men detta var också en period med omfattande byggnadsverksamhet. Mellan 1180 
och 1270 uppfördes i Frankrike 80 gotiska katedraler, 500 kloster och mer än 10 000 
sockenkyrkor av sten.63 1200- och 1300-talen var en period med tillkomsten av svenska 
stenkyrkor och katedraler. Järn behövdes för redskap och för att hålla samman de kom-
plicerade arkitektoniska konstruktionerna. Det finns uppgifter, refererade av Jan Svan-
berg, att det behövdes 10 ton järn för konstruktionen av Nikolaikyrkan (Storkyrkan) i 
Stockholm.64 I det Europa som genomgick en medeltida modernisering var behovet av 
järn mycket omfattande. 

Slutord
Från omkring 1000 till 1350 genomgick Sverige en betydande samhällsutveckling. I 
början av denna period började kristendomen att slå igenom. Gradvis kom ett kristet 
kungadöme att växa fram. I början av 1300-talet var Sverige ett kungarike bland andra 
i Europa. Från vikingatidens samhälle skedde en betydande modernisering. En ny eko-
nomisk ordning etablerades, baserad på ett mer effektivt utnyttjande av främst de agra-
ra resurserna. Men även andra resurser kunde exploateras i större utsträckning. Den 
samhälleliga eliten omvandlades och arbetsdelningen blev mer komplicerad. 

60 Ayton, A., ’Arms, armour, and horses’, in: Keen, M., (utg.). Medieval warfare. A history. Oxford 1999, s. 
188–208, framför allt s. 199 och 202. 

61 Hälsingelagen. Rättegångsbalken 14:2, s. 398.
62 Östgötalagen. Vådamålsbalken 6:1. Giftermålsbalken 15, s. 76 och 108, 
63 Här efter Morris, I., 2011, s. 370. .
64 Svanberg, J., Medeltida byggmästare. Stockholm 1983, s. 69.
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Samhällsomvandlingarna från andra hälften av 1200-talet och framöver kan be-
tecknas som en avgörande fas av denna modernisering. Urbanisering och ökad kom-
mersialisering var särskilt markanta runt Mälaren och delar av övriga östra Sverige.65 
Det var till den regionen som det politiska centrum förlades och kontroll över produk-
tion av järn och handel med järn var en av de viktigaste faktorerna bakom denna poli-
tiska och ekonomiska tyngdpunktsförskjutning. Det var dessutom framväxten av en 
betydligt mer avancerad, skriftbunden och genom lagstiftning normerad samhällsord-
ning. Det sena 1200-talet var ett betydande kvalitativt skifte i samhällsutvecklingen. 

Det kan, som Karl-Gustaf Hildebrand konstaterade, vara svårt att beräkna järnets 
betydelse för nationalinkomsten. Själva begreppet nationalinkomst är svårhanterligt 
vad gäller medeltida förhållanden, och inte minst att relatera den till en tidigare ut-
veckling. Järnproduktionen och järnhanteringen var framför allt en del av, och en på-
drivande del av en avgörande samhällelig moderniseringsprocess. Genom den agrara 
utvecklingen, en omfattande byggnadsverksamhet och inte minst genom krigen och en 
ökad militarisering fanns ett enormt behov av produkter i järn både inom och utom ri-
ket. Handel med järn uppfattades under medeltiden som betydande, vilket bland annat 
visas av det inledande citatet från Rimkrönikans nya inledning. 

Moderniseringen innebar bland annat en ökad administrativ skriftlighet och där-
med reglering av olika sociala relationer. Det skriftliga materialet rörande bergsbruk är 
i stor utsträckning normativt och kan därför inte belysa och förklara teknologiska för-
ändringar. Däremot visar stadgor och privilegier hur i en ny samhällsordning en större 
kontroll kunde utövas över produktionen. Här drev järnproduktionen på en juridisk 
och legislativ modernisering. Samtidigt som en kompletterande lagstiftning visar på 
järnproduktionen som något som betraktades som mycket specialiserat. 

Järnet och bergsbruket var pådrivande i moderniseringsprocessen och det skapade 
nya och avgränsade produktionsgemenskaper. Detta gällde i synnerhet i masugnsdrif-
tens kärnområde i Bergslagen. Där skapades under medeltiden en starkt specialiserad 
produktion. I ett betydande blästbruksområde som Möre i Småland var järnproduk-
tionen mer integrerad i den agrara ekonomin och där uppkom därför ingen särlagstift-
ning.

Sverige blev under perioden 1100–1350 ett kungarike som många andra i Väst-
europa med många likheter, men också med många särdrag. Bland de sistnämnda hör 
att bönderna i betydande utsträckning ägde den jord de brukade. I stora delar av lan-
det, bland annat där järnproduktionen var betydande, dominerade självägande skatte-
bönder. De hårda personella beroendeförhållanden som bondeklassen i bland annat 
England och Frankrike levde under var frånvarande i Sverige. Svenska bönder och 
svensk arbetskraft hade en betydligt friare ställning.

Ett annat särdrag är den att järnet genom sin ekonomiska betydelse var pådrivande 
i moderniseringen. Produktionen sköttes huvudsakligen av de direkta producenterna, 

65 Se diskussionen i Lindkvist, T., ’Riksbildning och statsbildning. Regionala variationer i det blivande 
Sverige’, i: Med Hammare och Fackla XLI. Sancte Örjens Gille. Kristianstad 2010. s. 15–40.
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men handeln var viktig att bemästra. Järnet bidrog till att kungar och andra företräda-
re för en framväxande statsmakt tidigt under 1200-talet skaffade sig ett mer påtagligt 
herravälde över Kalmarregionen. Därifrån kunde handeln med järnet från blästbruket 
i Möres inland kontrolleras. 

Den avgörande fasen i Sveriges medeltida modernisering inträffade under andra 
hälften av 1200-talet. Den politiska makten fick då sitt definitiva centrum kring Mäla-
ren. Då skapades förutsättningarna för Stockholms framtida position i det svenska ri-
ket. Mälarregionen blev den ekonomiskt mest dynamiska och administrativt den mest 
avancerade. Denna maktens geografiska förskjutning berodde på att från denna region 
kunde utförseln och handeln med järn behärskas. Och järn var förmodligen det fram-
växande svenska rikets främsta ekonomiska resurs.
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B o  F r a n z é n

Svensk bergshantering under                           
institutionella hinder 1220–1360

Guldåldern för medeltidens människor innebar allena en återgång till ursprunget. Deras fram-
tid låg bakom dem. De gick framåt med huvudet vänt bakåt.1

Jaques Le Goff

Inledning
Denna artikel handlar om ekonomiska förutsättningar kring högmedeltidens bergs-
hantering som de framstår i medeltida lagstiftning mellan 1220–1360. Idag vet vi långt 
mer än för tjugo år sedan om ekonomiska trender och särdrag inom den reala ekono-
min under svensk medeltid, såsom priser på jord och olika matvaror. Det gäller i syn-
nerhet senmedeltiden 1360–1523, vilket helt enkelt beror på att denna period består 
oss med ett långt större skriftligt källmaterial än högmedeltiden 1220–1360. Det tor-
de nu stå utom tvivel att det fria bytet av nyttigheter – marknad med ett annat ord – 
expanderade tvärs igenom medeltiden. De kanske tydligaste tecknen på denna moder-
niserande trend urskiljer vi i den viktiga kommersen med arbete, jord och krediter. 
Denna förnyelse utgör en viktig del av förhistorien till det svenska industrisamhället. 
Trots att framsteg av det slaget i efterhand kan synas oss som självklara, ska de inte tas 
för givna. Här problematiseras det fria bytets förutsättningar i syfte att skönja sociala 
faktorer som understödde det respektive motarbetade det.

Reala förändringar spelar således en sekundär roll och exempel på sådana är priser 
på järn, koppar och på de hyttor vilka frambragte sådana nyttigheter. Dessa har sedan 
1990-talets slut utforskats i andra studier. Istället riktas i denna artikel fokus på inrätt-
ningar, de institut, som omgav det fria bytet av nyttigheter som bevarade normativa 
källor ger uttryck för. Institut kan definieras som de spelregler som omgav handeln 
med varor och tjänster och studiet av dem utförs i ett försök att skönja någon form av 

1 ”L’Age d’or des hommes du Moyen Age n’est qu’un retour des origines. Leur avenir était derrière eux. Ils 
marchaient en tournant la tête en arrière.” Le Goff, J., La civilisation de l’Occident médiéval. Paris 1964, s. 
248.



48

normativ trend under svensk högmedeltid 1220-tal till 1350-tal (alltså grovt sett före 
den så kallade senmedeltiden 1350–1523). Min tolkning lyder i korthet så här: 
Framväxten av ett dynamiskt bergsbruk under svensk högmedeltid var mycket mer ett 
verk av de ofrälse aktörer som stod för produktion och finansiering än av de frälse 
makthavare som utfärdade ekonomisk-juridiska regelverk inom riket. De senares eko-
nomiska roll var snarast negativ. Det svenska bergsbruket kom till snarare trots – än på 
grund av – maktens män och kvinnor.

Metodiken kan beskrivas som förstående tolkning genom ett ekonomiskt raster via 
ett skrivsätt som närmar sig essän. Vi är inte inom svensk medeltidsforskning bort-
skämda med tillgång på ett stort källmaterial, men de sammantagna lagarna är av så 
pass imponerande storlek att en fullständig genomgång är omöjlig med de resurser som 
står till buds här. Detta tema – ekonomiska regelverk i svensk högmedeltida legislatur 
– vore minst värd en doktorsavhandling. Det kan sägas utgöra en övergripande slutsats 
av denna artikel, nämligen att fortsatt forskning inte bara är möjlig utan även i högsta 
grad önskvärd. Detta för att bättre förstå de växlande förutsättningar medeltida hus-
hållning bedrevs under, såsom rätten att få nyttja sitt kunnande och sina resurser för att 
producera nyttigheter. En sådan nyttig produkt var järn och denna metall utgjorde då, 
liksom nu, en förutsättning för mänsklig välfärd. En annan nyttighet är koppar vars 
produktion bar på betydande paralleller med järnet. En hytta med sin vattenhjulsdriv-
na masugn kunde sannolikt producera bägge metallerna.

För att kunna verkställa en analys av medeltida regelverk med anknytning till eko-
nomi krävs någon form av modell som styr undersökningen. Så kallad institutionell 
ekonomisk teori är särskilt lämplig för dylikt modellerande, då den teorin just ställer 
normer i centrum i sökandet efter faktorer som leder till tillväxt. Framväxten av ett fö-
retagsamt bergsbruk är – givetvis – en sådan faktor mot ökning av samhällets totala re-
surser. Fortsättningen är disponerad så att först presenteras den teori och problemställ-
ning som används här, följt av en redogörelse för källmaterial och tidigare forskning. 
Därefter kommer själva undersökningen, vilken är tredelad: För det första granskas 
kvinnans ställning. För det andra studeras arbetsmarknadens expansion på bekostnad 
av tvångsinstitut. För det tredje analyseras villkoren som rörde kreditgivning (ofta utgi-
ven in natura) för att möjliggöra de många byten av reala resurser i flera led som ett 
bergsbruk av magnitud krävde.

Det slaget av kredit kom efter medeltiden att gå under namnet förlag och de san-
nolikt äldsta svenska skriftliga spåren av förlagsgivning föreligger från år 1455, en tid-
punkt då sådan låneverksamhet synes varit en etablerad företeelse. Borgenären i den-
na kvarleva var lybsk köpman, vilket stämmer väl med den tidigare forskningens idé 
om bergsbrukskreditens ursprung från utrikes importörer.2 Att fylla en kogg med 

2 Franzén, B., ’Svenskt järn och den feodala rörelsen cirka 1000–1500. Ett ekonomistiskt perspektiv på svensk 
medeltid’, i: Med Hammare och Fackla. XLI. Kristianstad 2010, s. 57–59, Ljung, S., Arboga stads historia. 
Första delen. Tiden intill 1551. 1949, s. 243, utifrån Heckscher, E., Sveriges ekonomiska historia från Gustav 
Vasa. Vol. 1. Andra avdelningen. Kapitel 4. Stockholm 1935.
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osmundjärn med destination söderut till Hansans rika köpstäder krävde sannolikt ett 
antal blåsningar i mer än en hytta. Endast från dessa tyska kommersiella centra torde så 
stora resurser kunnat mobiliseras som försträckningar (förskott) för att få till alla de 
blåsningar som krävdes för att som motprestation erhålla det eftertraktade svenska ex-
portjärnet. Detta möjliggjorde förstås ökad svensk import och en ytterligare uppsida 
av denna tidiga kapitalism innebar att det inhemska priset på järn successivt sänktes till 
de svenska konsumenternas fromma.3

Den institutionella skolan som neo-klassisk påbyggnadsteori
Ekonomi som vetenskap bygger på den enkla idén om ett fritt byte av nyttigheter – 
alltså varor och tjänster – mot andra nyttigheter bäst hushållar med begränsade resur-
ser. Det är förstås synonymt med begrepp som marknad, köpenskap, kommers och 
handel – så kärt barn har fler namn är så! Teorin om god hushållning via fritt byte gäl-
ler även som utgångspunkt i denna artikel och utförs i anslutning till svensk ekonomisk 
historias grundare Eli Heckschers vokabulär om ekonomi som ett byte ”mellan real-
prestationer å båda sidor”.4 Denna grundsyn, och på samma gång snävt avgränsande de-
finition, bygger på den moderna ekonomins skapare Adam Smith (1723–1790). Det 
torde vara allmänt känt att Smith gjorde en poäng av att ekonomi i grunden inte hand-
lar om pengar. Om man så vill, kan konsumtion ses som all ekonomisk verksamhets 
slutmål.5

Vad driver då människan att byta sitt arbetes frukter mot andras? Vad förmådde till 
exempel medeltida män och kvinnor till tre veckors hårt arbete dygnet runt kring mas-
ugnen, för att i slutändan av denna processindustri frambringa några ton osmundjärn? 
Ekonomens svar på den frågan är egennytta. Aktörerna i och kring en hytta ville med 
andra ord tjäna på att utväxla malm, ved, träkol, matlagning, körslor med mera mot an-
dra nyttigheter. Dessa konsumerades på plats (såsom livsmedel vid hyttan), eller vid ett 
senare tillfälle, ofta via ytterligare byten, exempelvis pengar eller järn mot kläder och 
skor. Men egennyttan blir i detta mycket realistiska scenario av cirkulation av nyttighe-
ter inte bara till gagn för arbetarna i hyttan. Då exempelvis smidbart järn är en av flera 

3 Franzén, B., 2010, s. 52.
4 Heckscher, E., 1935, s. 58.
5 Heckscher, E., Merkantilismen. II. Stockholm 1953, s. 326f. Att pengar de facto utgör ett praktiskt och 

oundgängligt redskap i det fria bytet – också under svensk medeltid – är en empirisk fråga som avhandlats 
av flera ekonomhistoriker under de senaste 20 åren, bland annat av Franzén, B., Sturetidens monetära system. 
Pant eller penningar som information i köpstaden Arboga. Stockholm 1998. Franzén. B., Folkungatidens 
monetära system. Penningen mellan pest och patriarkat 1254–1370. Stockholm 2006. Franzén, B., ’Kvinnor 
och jordprismarkörer i jordaffärer 1291–1370´, i: Agrarhistoria på många sätt. 28 studier om människan och 
jorden. Stockholm 2009. Senast har den svenska penninghistorien i sin helhet sedan vikingatiden, och i 
uppdaterade former, avhandlats av flera ekonomhistoriker i det stora arbetet Exchange Rates, Prices and 
Wages 1277–2008, (red.). Rodney Edvinsson, Tor Jacobson och Daniel Waldenström. Historical Monetary 
and Financial Statistics for Sweden. Sveriges Riksbank. Stockholm 2011.
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nyttigheter i mänskligt liv, kom den ökade mängden av denna metall även övriga 
 samhället till del. Följaktligen lyder en annan grundläggande tes inom ekonomiveten-
skapen att mer av nyttigheter är att föredra framför mindre. Det finns idag dock eko-
nomiska system som bygger på andra premisser än den klassiska teorin, men dessa för-
bigår jag i det följande.6

Dock, det klassiska synsättet blir som analysmedel ofta för snävt i sökandet efter 
förklaringar till samhälleliga omständigheter och varför dessa förändras. Man kan ock-
så uttrycka detta dilemma så att klassisk teori tar marknaden för given. Även andra re-
ala faktorer saknas i denna, såsom kostnader för att agera på marknaden, så kallade 
transaktionskostnader. Dessa utgifter på väg till, eller på, en marknad är av många slag, 
såsom för transporter eller information. Existensen av ett stabilt monetärt system utgör 
ett mycket effektivt sätt att sänka transaktionskostnaderna inom handel, om än peng-
ars roll lätt tonas ned i klassisk teori. Dock håller Heckscher just utifrån svensk medel-
tid fram penningens positiva roll, då den kraftigt underlättar byten via funktioner som 
betalningsmedel och värdemätare.7 När väl pengar används på marknaden kan också 
andra varor fungera som pengar, ja man kan rentav hävda ”att pengar är vad allmänhe-
ten behandlar som sådana”.8 Den klassiska teorin beskriver således penningen som en 
nyttig vara som introducerades i redan förefintliga marknader och som underlättade 
dessa. Detta tack vare att pengar möjliggör byten i flera led fram till dess nyttigheterna 
nått sin slutdestination och konsumeras.

Men låt oss frigöra oss från denna klassiska teori och tänkta start av marknaden som 
ett enkelt byte av nyttigheter mot andra dito – ofta benämnt byteshandel – och där 
pengar blott introduceras och blir till en ytterligare vara bland otaliga andra. En insti-
tutionell hypotes mer utifrån empiriska observationer av förindustriell hushållning 
kan då formuleras. Den är inspirerad av penningteoretikern C.A.E. Goodhart, som 
stryker under pengars funktion som information på marknaderna och som möjliggöra-
re av kredit – denna för alla livaktiga bergsbruk så avgörande förutsättning. Hypotesen 
kan rätt och slätt uttryckas som så att marknader av någon som helst magnitud och peng-
ar alltid finns samtidigt.9 Den ska inte tas till intäkt för den felaktiga slutsatsen att fria 
byten av nyttigheter alls inte existerat före penningen. Poängen med pengars parallelli-
tet med marknaden är kvantitativ, som välkänd standard. Den information om alla 

6 Dessa alternativa ekonomiska system benämns i O’Brian, R. & Williams, M., Global Political Economy. 
Evolution and Dynamics. Andra upplagan. Basingstoke 2007, s. 21, för ’kritiska’ och utgörs av en heterogen 
samling teorier. De etiketteras ’feministisk, marxistisk, grön samt NeoGramscian’ (en global variant av 
marxismen). O’Brian & Williams presenterar också dessa alternativa ekonomiska perspektiv i sin tabell 1.2, s. 
24ff., där de även listar ytterligare en teori som undertecknad trott var definitivt avsomnad: ”Merkantilism” 
(s. 24).

7 Heckscher, E., 1935, s. 58–62.
8 Heckscher, E., ’Det svenska penningväsendets öden’, i: Historieuppfattning. Materialistisk och annan. 

Stockholm 1944, s. 298.
9 Goodhart, C.A.E., Money, Information and Uncertainty. Andra upplagan. London 1989, s. 31. Se också 

Franzén, B., 2010, s. 48.



51

 andra nyttigheters relativa värde som pengar möjliggör förenklade uppkomsten av 
fungerande krediter såsom förlag.

Marknaden blir i detta perspektiv mycket mer en social artefakt än en spontant 
uppkommen företeelse. De amerikanska forskarna Douglass C. North och Robert 
Paul Thomas formulerade för fyra decennier sedan en institutionellt inriktad analys-
modell via en inspirerande tolkning av hur den förindustriella tillväxten etablerades 
och, i förlängningen, möjliggjorde den industriella revolutionen. Nedanstående citat 
uttrycker väl det institutionella anslaget i korthet.10

 
Vi saknar fortfarande svar på frågan: Om allt som krävs för ekonomisk tillväxt är investe-
ringar och innovationer, varför har en del samhällen inte uppnått detta eftersträvansvärda re-
sultat? Svaret på den frågan leder enligt vår uppfattning tillbaka till den ursprungliga tesen. 
De faktorer vi räknat upp (innovationer, stordriftsfördelar, utbildning, kapitalackumulation 
osv.) är inte orsaker till tillväxten; de är själva tillväxten. /---/ Tillväxt inträffar helt enkelt 
inte, om inte den ekonomiska organisationen är effektiv. Individerna måste genom incita-
ment lockas att utföra samhälleligt önskvärda handlingar. Man måste konstruera någon 
form av mekanism för att få den samhälleliga och privata lönsamheten i närmare paritet.

Man kan notera utifrån det ovan sagda att mer avancerad produktiv teknik inte spelar 
någon som helst roll i institutionella förklaringar. Det kan finnas skäl att stanna upp in-
för denna häpnadsväckande utgångspunkt, så vana vi är att se historisk förbättring som 
resultat av nydanande innovationer. Förmågan att i större utsträckning verkligen im-
plementera bättre teknologi blir här således blott en del av själva tillväxten, eller om 
man så vill, ett resultat av ett förbättrat institutionellt klimat. Märk väl att institutiona-
lister som North inte hävdar att det föreligger någon självklarhet i en utveckling som 
alltid går i produktiv riktning, utan listan på motsatsen från den ekonomiska historien 
kan göras lång.

Institutionell ekonomi utgör alltså en påbyggnad, inte ett alternativ, till klassisk 
ekonomi. Samtidigt bär synsättet på en inneboende empirisk inkonsekvens, eftersom 
ett marknadiserat samhälle av allt att döma är det mest effektiva som historien fram-
bragt. North har själv påtalat denna inre motsägelse, så full historien är av seglivade in-
effektiva inrättningar.11 Man måste därför fråga sig varför en mer kommersialiserad 
hushållning tog så lång tid på sig att slå igenom, trots tusentals år av civilisationer med 
avancerad teknik i mer eller mindre träda. Problemet är inte på långa vägar löst. Men 
detta projekts viktigaste upptäckt exemplifierar i alla fall den vanliga iakttagelsen att 
innovationer kan ta mycket lång tid på sig att slå igenom på allvar. Den svenska masug-
nen – alltså en mer produktiv teknik för framställning av järn och koppar via berg-
malm – synes vara en långt äldre företeelse än vad som tidigare antagits. Först sedan 

10 North, D.C. och Thomas, R.P., Västerlandets uppgång. Europas ekonomiska historia 900–1700. Stockholm 1993, 
s. 14, författarnas kursiv. Också anfört i Franzén, B., 2010, s. 49.

11 North, D.C., Institutionerna, tillväxten och välståndet. Stockholm 1993, s. 22.
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 genomgripande institutionella förbättringar vidtagits via skapandet av marknader för 
jord, arbetskraft och kapital, kom bergsbruket under 1400-talet att blomstra och bli till 
den grund för viktiga exportvaror fram till den dag som är idag.

Institutionell teori bär på vissa begrepp som lätt blir till tvetydigheter i svensk över-
sättning, eftersom ordet ”institution” på engelskt språk används för företeelser som in-
rättningar, spelregler och dylika. Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms 
universitet, där jag är verksam som forskare, är med denna nomenklatur inte en institu-
tion utan en organisation. Sålunda håller jag mig, som annorstädes i min forskning, till 
det traditionellt svenska begreppsparet institut kontra institution. Några exempel på 
ekonomiska institut är medeltidens klerikala ränteförbud eller den lika arvsrätten mel-
lan söner och döttrar i svenska städer, jämte förstås den icke jämställda arvsrätten på 
landsbygden där döttrarna bara ärvde hälften mot sina bröder. Ett par exempel på me-
deltida institutioner utgörs av det medeltida herremötet (riksdagens föregångare) eller 
Gudhems klosters systrakonvent.

Sedan Douglass C. North och R.P. Thomas publicerade sitt banbrytande arbete 
1973, har North flera gånger återkommit till ovannämnda problem den ekonomiska his-
torien reser inför den institutionella ansatsen. Ytterst är syftet med dessa arbeten att kas-
ta ljus över hur ekonomisk tillväxt skapas – en fråga som en traditionell ekonom som Eli 
Heckscher menade ligger utanför ekonomiämnets gränser.12 North konstaterar nyktert 
att vi ’förmodligen inte kan utveckla en dynamisk teori om förändring som ifråga om ele-
gans kan mäta sig med den allmänna jämviktsteorin’.13 Även om staten aldrig är den enda 
producenten av ekonomiska institut – de svårfångade informella instituten kan till ex-
empel vara väl så betydelsefulla som de formella – landar oftast analyser av institutionel-
la ramverk i vad denna övergripande institution har för policy. Eller med Norths ord: 14

Det är staten som definierar och upprätthåller spelets formella ekonomiska regler och som 
därför är den främsta källan till ekonomisk prestationsförmåga. De formella ekonomiska 
reglerna handlar i bred mening om den egendomsrätt som definierar ägarskap, nyttjande, in-
täktsrätt och överlåtelse av resurser och tillgångar enligt gällande lagar och regleringar.

Den engelska beteckningen för ”egendomsrätt” i citatet ovan är ”property rights”.15 
Den termen inkluderar som synes långt fler tillämpningar än bara privat innehav av en 
äga, såsom exempelvis jord. En medeltida landbo, alltså arrendator av jord, besatt 
 tvivels utan vissa rättigheter i bruket av den. Därför använder jag termen rådighet i 
fortsättningen. Utan goda formella rådigheter som värn mot godtycklig konfiskation 

12 Söderberg, J., ’Eli F. Heckscher’s Vision of Economic Development’, in: Heckscher, E., International Trade 
and Economic History. Cambridge Massachusetts 2006, s. 446–449.

13 North, D.C., Att förstå ekonomi i förändring. Stockholm 2006, s. 5f.
14 Ibid., s. 91f.
15 North, D. C., Understanding the Process of Economic Change. Princeton 2005, s. 57.
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eller rena tillgrepp kommer mycken produktion av nyttigheter – jämte månget initia-
tiv till investeringar – att förbli ogjorda. Denna institutionella ekonomiska hypotes har 
en hel del som talar för sig. Än idag är korrupta länder med svagt skydd för liv, lem och 
egendom bland de fattigaste i världen.

För svensk medeltid har Thomas Lindkvist ofta påtalat att kungamakten ensam inte 
kan sägas ha representerat den tidens statsapparat, utan att den också bars upp av kyr-
kan och den världsliga aristokratin – tre aktörer som alla fick vissa intressen tillgodsed-
da i lagstiftningen.16 Den medeltida kyrkan hade egen domsrätt i vissa mål, men den är 
inte alltid lätt att skilja ut från den världsliga.17 Den gränstvisten berörde rätten till be-
tydande resurser i form av böter och bidrog säkert till att kyrkan i medeltidens slutske-
de, under ärkebiskopens ledning, mer och mer kom att agera som en stat i staten. (Den 
kampen vann kronan som la kyrkan under strikt förmynderskap i och med reformatio-
nen 1527, men det är förstås en senare historia.)

Att i en text om svensk medeltid använda begreppet stat är förstås behäftat med 
anakronistiska risker. Men även centralmakt bär på avigsidor då delar av de frälse stån-
den ofta motarbetade en dylik. Det går inte att modellera dylika dynamiska variationer, 
utan här antas kungamakt, världsligt och klerikalt frälse utgöra del av samma överhög-
het, i enkelhetens namn benämnd kronan. En enkel fråga guidar den kommande analy-
sen och den lyder så här:

– Hjälpte eller stjälpte den högmedeltida lagstiftningen marknaderna?

Källmaterial och tidigare forskning
Forskning om och utifrån svensk medeltida lagstiftning 1220–1360 är enorm och har 
varit föremål för varierande tolkningar, milt uttryckt. För egen del delar jag Thomas 
Lindkvists grundläggande syn på legislaturen, som han redogör för i artikeln före den-
na. Som källmaterial betraktat skiljer sig lagarna på ett iögonenfallande sätt från de 
samtida breven (diplomen). De senare bär på de flesta kvarlevorna från den reala eko-
nomin och är i huvudsak avfattade på latin, medan de förra mestadels är formulerade 
på äldre fornsvenska. Lyckligtvis har samtliga lagtexter översatts till modern svenska, 
om än svåröversatta passager föreligger och tolkningarna av dessa kan variera. Men 
tolkningsproblemen ska inte överdrivas. Istället vill jag stryka under att dessa publice-
ringar av medeltidslagarna allt som oftast är resultatet av långa och kvalificerade fors-
karmödor. Elias Wessén och Åke Holmbäck intar här en rangplats, då de för ett halvse-
kel  sedan översatte samtliga medeltida lagar.

16 Ekholst, C., För varje brottsling ett straff. Föreställningar om kön i de svenska medeltidslagarna. Stockholm 
2009, s. 26.

17 Ibid., s. 200.
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Medeltida lagstiftning innehåller principer som är främmande för oss, såsom att 
inte alla var lika inför lagen, och de av oss som granskat senmedeltidens stadsböcker 
med sina lakoniskt formulerade domar noterar snabbt att lag och praxis ofta stod långt 
ifrån varandra.18 Högmedeltida legislatur kunde utfärdas i två slags skepnader. Dels 
som i princip evig och oföränderlig, det vill säga som lag. De i sin helhet bevarade fyra 
landskapslagarna från Götaland inklusive Gotland samt de dito fem från Svealand ut-
gör exempel på det. Dels så kunde lagstiftningen vara temporär och den går då under 
namnet av stadga. Gabriela Bjarne Larsson påpekar att lagarna ”påstods under medelti-
den ha tillkommit därför att världen hade förändrats, inte därför att världen behövde 
förändras”.19 Det synes således ha varit den officiella hållningen att lagarna bara spegla-
de samhällsutvecklingen, men frågan är om inte detta kronans påstående var avsett att 
dölja den rakt motsatta intentionen.

Under det kontinuerliga utfärdandet av legislatur fram till 1350-talet kom stadgor 
att redigeras in i lagarna. Äldre Västgötalagen har daterats till så tidigt som 1220-talet 
och dess höga ålder innebär att den intar en särställning med tanke på hur fattiga på be-
varade källor vi i övrigt är om Sverige för åtta sekler sedan. Övriga i sin helhet bevarade 
landskapslagar anses ”tillkommit i perioden mellan 1290-tal och 1330-tal”.20 På 
1350-talet utfärdades kung Magnus Eriksson sin landslag som i landstingen med tiden 
kom att ersätta landskapens lagar. Utöver Landslagen utfärdades en stadslag som ersat-
te en äldre lakonisk stadsrätt (den så kallade Bjärkörätten). Att denna utveckling mot 
en rikstäckande lag inte är ett självskrivet fenomen framgår vid en jämförelse med de 
skandinaviska grannrikena. Norge skaffade sig en dylik redan 1274, medan en dansk 
landslag kom att dröja ytterligare 400 år, till år 1683!

I svensk historiografi ses genomgående kung Magnus Erikssons rikstäckande lagar 
som en positiv vändpunkt. Ur ett institutionellt perspektiv är det inte självskrivet att 
juridisk standardisering per automatik skulle vara av godo. Det kan synas märkligt, 
men samhällsvetenskapliga slutsatser går inte sällan på tvärs mot sunt förnuft. Man kan 
således notera att Danmark tvärs igenom medeltiden förblev Skandinaviens kommer-
siellt mest avancerade rike, medan Norges landslag ligger i inledningen av en process av 
politisk och ekonomisk kräftgång. Två och ett halvt sekel senare ledde det till att kunga-
riket Norge degraderades till blott ett landskap i Danmark.

Flera tidigare studier utgör viktigt, ja rentav avgörande, underlag för denna ekono-
miskt inriktade artikel om högmedeltida ekonomiska spelregler. Det rör sig om Clara 
Nevéus grundläggande avhandling Trälarna i landskapslagarnas samhälle (1974), en 
studie som också inkluderar de danska lagarna. Vidare måste Elsa Sjöholms Sveriges 
medeltidslagar (1988) nämnas och det arbetet bygger på tesen att laginnehållet i 

18 Ibid., s. 15.
19 Bjarne Larsson, G., Stadgelagstiftning i senmedeltidens Sverige. Lund 1994, s. 4.
20 Ekholst, C., 2009, s. 20. Senast har lagarnas ålder behandlats av Fredrik Charpentier Ljungqvist, vilka bl.a. 

framgår av den fullständiga lagförteckningen i Charpentier Ljungqvist, F., Kungamakten och lagen. En 
jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden. Stockholm 2014. Tabell 1, s. 82. 
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Figur 1. Sida ur den enda handskriften i vilken den Äldre Västgötalagen bevarats, en samling 
rättsregler från 1220-talet. Den Äldre Västgötalagen kom att följas av lagsamlingar för de flesta av 
våra landskap. De utarbetades och utfärdades av de så kallade landstingen, som var gamla rätts-
institutioner med rötter ned i förkristen tid. Vi vet att landstinget leddes av en så kallad lagman, 
men dess närmare sammansättning och befogenheter synes oss som tämligen diffusa. Vi vet också 
att de successivt förändrades i takt med medeltidens många politiska skiften, såsom när kung Mag-
nus Eriksson vid 1300-talets mitt g jorde lagstiftningen enhetlig för hela riket. Källa: Kungliga 
biblioteket. Handskriftssamlingen B59. Blad 10r.
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 huvudsak är övertaget från Mose lag och den romerska rätten. Gabriela Bjarne Lars-
sons redan anförda Stadgelagstiftning i senmedeltidens Sverige (1994) är en avhandling 
kring ovannämnda mer provisoriska legislatur. Christine Ekholsts avhandling För var-
je brottsling ett straff (2009) består av en samling laganalyser utifrån i huvudsak genus, 
som tillika består oss med flera sammanfattningar av tidigare forskningsrön. Stefan 
Brinks bok Vikingarnas slavar är ett verk som också inspirerat och som trots titeln även 
inkluderar studier av de ofrias livsvillkor byggda på medeltida källmaterial. Janken 
Myrdal har med sina många arbeten om jordbruket bidragit med mycket till en djupa-
re förståelse av den medeltida ekonomins förutsättningar, liksom Johan Söderbergs 
prisstudier med mera kastat åtskilligt med nytt ljus över medeltida marknadstrender.21

Svensk lagstiftning och marknader 1220–1360
Inledning

Ekonomer använder genomgående modeller i syfte att testas mot empiriska data. Men 
en modell innebär givetvis också en förenkling, vars avigsida kan medföra att viktiga 
iakttagelser faller bort. Problemet med normativa kvarlevor, såsom medeltida lagstift-
ning, är att de kan innehålla motstridiga element av olika ursprung. De kan med andra 
ord domineras av från en fjärran civilisation övertaget innehåll, samtidigt som de ock-
så bär på inhemska institut av varierande ålder ned till fragment av förkristna tänkesätt. 
I Lindkvists efterföljd konstaterar jag att oavsett hur forskare menar att den normativa 
mixen ser ut, så måste ändå lagarna ha godkänts av kronan. Därmed har de sitt givna in-
tresse via den ekonomiska normering de ger uttryck för.

Dessa samtida normer var förstås radikalt olika de som idag anses som självklara 
och de bar på artikulerat fientliga attityder mot handel och köpmän. Den tidens lärde 
män i Europa, skolastikerna, hämtade inspiration i sin kamp mot köpenskap och så 
kallat ocker hos bland annat Aristoteles och i bibeln, tillika lärosystem präglade av så-
väl kvinnofientlighet som den fasta tilltron på tvångsinstitut som slaveri. I botten låg en 
vanföreställning om att världens resurser en gång för alla är givna och att en vinst för en 
part på marknaden per definition innebär en förlust för en annan. Men europeisk me-
deltid var ideologiskt sett inte en stillastående period i historien – tvärtom! Steg för 
steg luckrades den fromma moralen upp tack vare förstärkta marknadskrafter, en trend 
som sent omsider nådde ända upp till våra nordliga bredgrader.22

21 För vidare information om de många medeltidsstudier som publicerats de senaste 20 åren vid Ekonomisk-
historiska institutionen Stockholms universitet, besök gärna Medeltidsgruppens hemsida: http://www.
ekohist.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/medeltidsgruppen.

22 En given referens till det medeltida ekonomiska tänkandets historia utgörs av Wood, D., Medieval 
Economic Thought. Cambridge 2002, där redan hennes kapitelöversikt i arbetets början s. 14–16 skänker 
en sammanfattning av grundläggande begrepp och förändrande trender fram emot europeisk renässans och 
äldremodern tid. Se också Franzén, B., Ekonomisk teori på medeltiden, i: Ekonomisk debatt 7/2005, vilken 
är en refererande recension av Woods bok i Nationalekonomiska föreningens tidskrift (vilken lätt nås på 
http://nationalekonomi.se).
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Som framgår av Thomas Lindkvists artikel var Sverige år 1200 ett kungarike i Euro-
pas periferi som var inne i en moderniseringsprocess med influenser i huvudsak från 
västra Europa. Jämfört med samtida imperier i Östeuropa, Afrika och Asien synes det 
politiska systemet i Västeuropa som avvikande på ett iögonenfallande sätt. Detta kan 
vi idag kalla för feodalism, en term forskare dock nyttjat i varierande betydelser och syf-
ten.23 Jag vill dock främst hålla fram frånvaron av den tidigare romerska statsmakten i 
Västeuropa som det ekonomiskt mest viktiga kännetecknet i feodalismen. Det innebar 
att det Västfrankiska kejsardömet dog ut kring år tusen och ersattes med en långt mer 
decentraliserad ordning med, säg, ett tusental politiska enheter. En dylik provinsiell 
ordning är inte svår att identifiera i Sverige år 1200 med sin svaga resursfattiga kunga-
makt och rikets uppdelning i landskap kring så kallade landsting, en lagstiftande insti-
tution vars uppbyggnad och befogenheter idag verkar svår att klarlägga mer i detalj.24 
Landstingen kan, bör ha, varierat mellan landskapen och behöver inte ha burit på över 
tid stabila former mer än att de leddes av en så kallad lagman. Av allt att döma föränd-
rades medeltida institut kontinuerligt och detsamma kan mycket väl ha gällt de institu-
tioner som utfärdade instituten och försökte verkställde dem.

Men den romerska staten hade lämnat efter sig åtskilligt åt eftervärlden, inte minst 
gäller det den så kallade romerska rätten. Då avser man inte den i det romerska imperiet 
gällande samlingen av lagar, utan romersk rätt som princip – som institut om man så 
vill. Länge dominerades svensk forskning om medeltidslagarna av ett paradigm med 
rötter i nationalism. Där hävdades att det parallellt med den romerska rätten förelåg en 
oberoende germansk lagstiftning byggd på sedvanerätt med rötter i den hednatid som 
föregick kristnandet. Ovannämnda lagutgivare Wessén och Holmbäck utgör exempel 
på det, men även Nevéus arbete präglas av en grundinställning att landskapslagarna är 
genuina till form och innehåll utan nämnvärda influenser utifrån.

Särskilt Elsa Sjöholm kom att rubba på det germanistiska paradigmet utifrån upp-
slaget att landskapslagarna till innehåll bygger på romersk rätt och Mose lag. Hon tar 
också fasta på att den medeltida domstolen – världslig som kyrklig – var part i de mål 
man hade att ta ställning till, då delar av utdömda böter tillföll denna. Detta kom att 
förändras efter reformationen, men under medeltiden hade lagstiftarna påtagliga inci-
tament att styra bort från en ordning där svaranden hade bevisbördan till förmån för 
att underlätta kärandebevisning.25

Uppkomsten av ett bergsbruk av en sådan räckvidd att det finns fog för att tala om 
en region som en Bergslag antas här på institutionell grund bygga på vissa friheter. Det 

23 Ett exempel på varierande uppfattningar om innebörden i begreppet feodalism återfinns i ett av Jarrick, A., 
redovisat rundabordssamtal i Svensk Historisk Tidskrift. Nr 1. Stockholm 1998.

24 Gabriela Bjarne Larsson formulerar sig så här upplysande om de (åtminstone för oss) amorfa landstingen: 
”I Magnus Erikssons landslags rättegångsbalk (MEL RB VIII) föreskrivs visserligen att landsting skall 
hållas fyra gånger om året i varje lagsaga. Men hur detta ting skulle sammanträda och vilka som skulle 
företräda kungens domsmakt eller vilka som skulle utgöra nämnden, beskrivs inte i detta kapitel eller någon 
annanstans i MEL” (Bjarne Larsson, G., 1994, s. 103. Bjarne Larssons fetstil).

25 Sjöholm, E., Sveriges medeltidslagar. Europeisk rättstradition i politisk omvandling. Lund 1988, s. 56.
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synsättet ansluter väl till den högmedeltida samtiden på kontinenten och i England, 
där köpstäder och Bergslag ofta på ett artikulerat sätt kom att associeras med just frihet. 
Man kan visserligen i teorin föreställa sig ett icke-marknadiserat system där kronan helt 
enkelt kommenderade bönderna att tillverka förutbestämda kvantiteter av åtråvärda 
metaller. Men en sådan ordning skulle aldrig ha kunnat utveckla någon högre grad av 
effektivitet.26 Att bryta, rosta och boka malm, att kola, att konstruera och underhålla 
en masugn, att genomföra en blåsning med flera sysslor i hyttan, krävde såväl hårt 
kroppsarbete som kvalificerade kunskaper, ett faktum som framgår flerstädes i denna 
volym. Må vara att vissa mindre kvalificerade delar av insatsen vid hyttan – såsom att 
hugga ved eller laga mat – kan ha fullgjorts av ofri arbetskraft, men knappast sysslor 
som fordrade avancerad kunskap, uthållighet och ansvarskänsla.27

En emanciperande trend
Medeltidens samhälle var med våra mått mätt ett mycket fattigt samhälle, om än den-
na fattigdom varierade över tid. Exempelvis kunde resurserna öka efter kraftiga fall i 
folktalen i samband med krig eller epidemier, vilket då synes förenklat försörjningen av 
livsmedel för överlevarna. Denna djupa fattigdom innebär inte att det skulle förelegat 
små skillnader i välfärd. Inte heller innebär det att hierarkier som gjorde skarp åtskill-
nad mellan olika individer var särskilt transparanta eller enkelt konstruerade. Tvärtom 
existerade flera slag av graderingssystem, ofta överlappande, och de baserades på såväl 
kön, stånd som klass. Svenska medeltida kvinnor levde i princip som omyndiga under 
en man, samtidigt som de rangordnades in i andra kategorier.28

Vi finner således kvinnor från den absoluta samhällsbottnen, som den år 1272 fri-
givna slavinnan Helena, som av ordalydelsen att döma varit fri innan hon tvangs i träl-
dom. Denna arma kvinna fick även sina fyra barn – en son och tre döttrar – med sig i 
friheten, men förunnades i ytterligare kristet nit även den nåden av testatorn att om 
hon födde fler barn skulle de inte räknas som arvingarnas egendom; detta var tydligen 
inte självskrivet vid frigivning.29 Ovanför ofria kvinnor hittar vi pigor med rätt att byta 
arbetsgivare, och ovan dem kvinnliga hantverkare; och över dem besuttna kvinnor i så-
väl stad som landsbygd. På samhällspyramidens topp hittar vi frälsekvinnor – ibland 
ägare till storgods – av vilka en handfull till och med kom att utöva regentskap.

26 Franzén, B., 2010, s. 57.
27 I den östsvenska försvarsorganisationen, ledungen, fick en träl ej delta som krigare. Det förbudet ligger i 

linje med en närmast universell regel att slavar inte fick beväpnas. Men arbetet som s.k. ”matsven” i ledungen 
kunde efter godkännande från ledningen fullgöras av ofria (Nevéus, C., Trälarna i landskapslagarnas 
samhälle. Danmark och Sverige. Uppsala 1974, s. 46), vilket kan anföras som belägg på typiskt slavgöra av 
mindre kvalificerat slag.

28 Ekholst, C., 2009, s. 69 och 29f.
29 SDHK 919. Brevet finns i sin helhet översatt till svenska av Claes Gejrot och passagen med emancipationen 

av slavinnan Helena återfinns i Gejrot, C., Diplomata Novevallensia. The Nydala Charters 1172–1280. A 
Critical Edition with an Introduction, a Commentary and Indices. Stockholm 1994, s. 224.
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Hur har då ekonomisk forskning förhållit sig till könsdiskriminering? Den spelade 
länge inte någon större roll där, utan kvinnlig underordning verkar ha tagits för given 
av ekonomerna. Ekonom var länge en typisk manssyssla, men på senare år har sexism 
dock uppmärksammats desto mer via ekonomer som Amartya Sen, som med rätta pe-
kat på vilka välfärdsförluster olika slag av diskriminering medför. Den förlusten drab-
bar förstås inte bara de diskriminerade, utan även samhället i stort som går miste om 
värdefull kompetens. Medeltida kvinnors reala roll i ekonomin utgör ett intresseväck-
ande fält där avvikelserna mellan teori och praktik ofta är betydande.

Det är sedan länge välkänt inom forskningen att de patriarkala idealen inte alltid 
upprätthölls i den medeltida praktiken, utan ibland bröts igenom av driftiga kvinnor. 
Man har då pekat på att dessa var änkor, som efter makens frånfälle kunde träda in i 
dennes ställe vad gäller egendomsförvaltning. Men en noggrann granskning av svenska 
brev 1356–1360, visar att ofrälse kvinnor agerat som sin egen herre i jordaffärer, utan 
vare sig hänvisning till något änkestånd eller med tillåtelse från någon överordnad 
mansperson.30 Denna företeelse från den reala ekonomin med det medeltida samhäl-
lets i särklass viktigaste resurs – jord – är viktig att notera. Ty den kan tas till intäkt för 
större frihet i praktiken, än i legislaturen, att disponera privat egendom. Sådant obero-
ende underlättade att göra egendom likvid i bergsbruk, eller för vilka andra produktiva 
ändamål som helst.

Om vi återvänder till rättsreglernas värld, så är det uppenbart att den som sysslar 
med medeltida lagar och stadgor snart stöter på motsägelser.31 Det gäller såväl mellan 
lagar som inom en och samma legislatur. Centrala begrepp definieras sällan, som i mo-
dern lagstiftning, och utöver legislaturens egna motsägelser kommer belägg på att man 
i den juridiska praktiken minst av allt var fångad av någon formalism.32 När det gäller 
kvinnan konstaterar Ekholst att hon sällan omnämns explicit i den Äldre Västgötala-
gen (1220-tal) eller Upplandslagen (1296) – mannen synes i dessa arkaiska kvarlevor 
utgöra den självklara normen.33 Helt invändningsfri är inte denna tolkning på grund av 
språkproblem. Till exempel är den Äldre Västgötalagen formulerad på ålderdomlig 
svårtolkad svenska (som för tanken till runstenarnas språk). Den är med andra ord ex-
tra svår att översätta och den så ofta nedpräntade äldre fornsvenska nominativformen 
”MaÞer” är inte med självklarhet alltid = en man,34 utan kan också användas i betydel-
sen människa.

Senare landskapslagar och Magnus Erikssons Landslag nämner kvinnor mer frek-
vent och Ekholst fullgör en gedigen genomgång av varierande situationer som kvinnor 

30 Franzén, B., 2006, s. 123f. Att just 1356–1360 är lämpligt för en dylik kvinnostudie beror på det föredömligt 
detaljerade personregister som Per-Axel Wiktorsson upprättat till denna brevföljd (se vidare Franzén, B., 
2006, s. 119ff ).

31 Ekholst, C., 2009, s. 28. 
32 Ibid., s. 66.
33 Ibid., s. 58.
34 Ibid., s. 56–58.
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förväntas uppträda i, mest brott och straff. Trenden kan sammanfattas så att lagarna 
blir alltmer könsneutrala och med tiden kom de att förstärka ’individens äganderätt’ 
samt allt mer ge uttryck för ”en mer abstrakt och generell syn på ägande”.35 Med andra 
ord tydliga belägg på en åtminstone i teorin emanciperande tendens ju närmare senme-
deltiden vi kommer. Det ligger i linje med en allmän trend i breven 1200–1527 att en 
ökande andel kvinnor upprättar dylika ju närmare reformationen vi kommer. Det bör 
dock strykas under att breven till övervägande del härrör från frälset.36

Detta frälse, påpekar Ekholst med rätta, är påtagligt frånvarande i lagarna, som 
 istället tycks vara befolkat av bönder i form av fria män och deras kvinnor. Detta har av 
historiker genomgående betraktats som en anomali vad gäller den samtida utveckling-
en ”då starka sociala skiktningar ägde rum och aristokratin formerades”.37 Jag vill dock 
hävda att man lätt hamnar fel om man, som så ofta i svensk historieforskning, lägger 
fokus på kungamakt samt världslig och kyrklig aristokrati, medan de ofrälses roll i sam-
hällsförändringen tonas ned. De 140 år som står i centrum här innebar förvisso stora 
politiska och ekonomiska förändringar, men det gjorde omkringliggande perioder 
också. Och alla trender 1220–1360 gick inte i riktning mot ett mer diversifierat sam-
hälle. Perioden inkluderar en omdaning där slaveri och livegenskap avvecklades och er-
sattes med mer omfattande marknader på jord och dess arbetskraft.38 Den äldre ord-
ningen byggde uppenbarligen på tvång i stor omfattning. Som vi ska se innebär ett 
samhälle mer byggt på opersonliga band, mer på fria byten (marknad), faktiskt ett min-
dre hierarkiserat samhälle. Den moderniseringen av samfundet förtjänar att granskas 
närmare.

Slaveri kontra marknad på arbete
De ofria visar sig i landskapslagarna inte bara befinna sig längst ned i samhällshierarkin 
utan även själva vara indelade i ett detaljerat rangordningssystem. Det förvånar inte 
med tanke på ovannämnda uppslag att övergång från personliga tvångsbaserade rela-
tioner till mer kommersialiserade dito leder till mindre hierarkiserade relationer. 
Längst ned hittar vi totalt rättslösa slavar, trälar och trälkonor benämnda på fornsven-
ska. Ovanför dessa kommer de livegna, fostre och fostra på fornsvenska som var bund-
na till viss jord, ofta vid ett torp i samband med nyodling, men vilka följde med jorden 
om denna bytte ägare.39 Och högre upp så kallade brytar och dejor vilka ledde andra 
slavar. Till detta följer några specialfall som gävträl (frivillig slav) och gäldträl (slaveri 

35 Ibid., Abstract (om ökad könsneutralitet) och s. 91f. (om stärkt individuell äganderätt).
36 Franzén, B., Emancipation och urbanisering i medeltidens Sverige. Trender mot ett mer fritt och rörligt feodalt 

samhälle cirka 1200-1527. Stockholm 2009, s. 54f.
37 Ekholst, C., 2009, s. 59.
38 Redan Folke Dovring noterade denna övergång från tvång till arrende ”i samband med träldomens 

upphörande” och såg i den en parallell till utvecklingen på kontinenten. Dovring, F., ’Agrarhistorisk 
forskning och svensk medeltidshistoria’, i: Svensk Historisk Tidskrift. 1953, s. 389.

39 Ekholst, C., 2009, s. 76–78.
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som amortering av skuld). Den som letar vidare efter fler kategorier av ofria, eller i var-
je fall efter fler beteckningar på dem, finner dylika. Strax ovanför de ofria – åtminstone 
i princip – finner vi kategorin frigivna, varav de som inte togs upp i en ätt vid frigiv-
ningen tillskrevs lägre status än så kallade ’ätteledda frigivna’.40

En träl jämställs med lösöre i lagarna och de beskriver ibland detaljerat de fruktans-
värda kroppsstraff som väntade den som rymde eller begick brott. Eller med Janken 
Myrdals ord: ”Trälen var ett ting över vilket ägaren kunde förfoga. De tidiga lagarnas 
bestämmelser är ibland extremt brutala.”41 Stefan Brink har visat på de frias förakt för 
de ofria – attityder som idémässigt ter sig som hörandes till den moderna rasismens 
förhistoria. I islänningasagorna skildras trälar ”som svarta, smutsiga, undersätsiga, kor-
ta, fula och så vidare”, och Brinks analyser av svenska ortnamn med sannolikt ofrias 
namn som förleder pekar på attityder av samma slag här.42 Det är därför lätt att instäm-
ma med Brinks formulering ’att detta är ett svart kapitel i vår historia.’43

Dock, den svenska nationalistiskt inriktade traditionen tenderar ibland att se träl-
domen som något specifikt och i grunden bättre än omvärldens slaveri, såsom att allena 
slavinnorna kunde utnyttjas sexuellt, eller till och med att lagarna skulle sakna belägg för 
”att trälkvinnorna antagligen var sexuellt tillgängliga för hushållsföreståndaren”.44 Det 
är tyvärr mer en from förhoppning än i samklang med historiska erfarenheter om hur 
deklarerat rättslösa människor de facto behandlas. Med tiden kom dock klassen av 
ofria i Sverige att avvecklas i enlighet med en trend i det övriga feodala Europa, om än 
vid en iögonfallande sen tidpunkt – ett tydligt tecken på Sveriges efterblivenhet. Ett 
slags slutdatum utgörs av den så kallade Skarastadgan år 1335 av den just tillträdde re-
genten, kung Magnus Eriksson, där en av föreskrifterna anger att ingen längre fick fö-
das ofri.45 Kungens bevarade brev gällde Västergötland och Värmland, men man har på 
goda grunder antagit att samma regel proklamerades i övriga delar av riket.

Som synes avsågs inte frihet åt de som alltjämt bar på ofri status 1335, bara de ofri-
as barn som framom skulle komma att födas. Flera forskare har dock pekat på de många 

40 Nevéus, C., 1974, s. 26f och 34f. Hur flytande såväl termer som den prestige de tros ha representerat framgår 
av Nevéus analys av götalagarna där fostrar och frigivna synes vara likställda (Nevéus, C., 1974, s. 152).

41 Ibid., s. 36f samt 53 och Myrdal, J., Jordbruket under feodalismen 1000–1700. Det svenska jordbrukets historia. 
II. Stockholm 1999, s. 96.

42 Brink, S., Vikingarnas slavar. Den nordiska träldomen under yngre järnålder och äldsta medeltid. Stockholm 
2012, s. 203 (islänningasagornas pejorativa beskrivning av ofria), 205–216 (kapitel om ofrias pejorativa 
namn).

43 Ibid., s. 14.
44 Nevéus, C., 1974, s. 144 och Ekholst, C., 2009, s. 210, där udden är riktad mot Ruth Mazo Karras (1988) 

som ”framfört att trälkvinnorna antagligen var sexuellt tillgängliga för hushållsföreståndaren”. I Ekholst, 
C., 2009 s. 211 refereras sedan lagexempel på vilka påföljder som väntar andra än ägaren som haft sex med 
husbondens trälar. Det tolkas dock mest i hedersrelaterade termer. Men – skulle jag vilja invända – tyder 
den analysen av lagtexterna på någon egentlig omsorg om de ofrias sexuella integritet? Lämnar inte lagarna 
fritt för ägarna att utnyttja dessa helt efter eget skön?

45 SDHK 4113.
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frigivningarna i breven och att inrättningarna kring träldom verkar varit inne i en pro-
cess av avveckling redan i slutet av 1200-talet. Källmaterialet i form av brev är förvisso 
tunt, och det härrör från samhällets högsta strata, men Nevéus kvantitativa översikt av 
testamentena bland breven kan tolkas som att avvecklingen var som störst under 
1200-talets sista fjärdedel. Statistiska bearbetningar av brevmaterialet i sin helhet tyder 
på att svensk medeltida urbanisering parallellt var inne i sitt mest intensiva skede.46 
Summa summarum pekar dylika rön från främst den reala ekonomin på en process av 
emancipation, på fler köpstäder, på mer omfattande marknader för varor och arbets-
kraft. Denna utveckling mot – om inte ett fritt – så i alla fall friare samhälle är viktig för 
uppkomsten av ett mer produktivt bergsbruk. Det var också helt avgörande för att ska-
pa möjligheter till vidare expansion inom metallhanteringen, så att denna kunde växa 
sig till massproduktion – denna så avgörande faktor för mänsklig välfärd.

Om vi återvänder till medeltiden ska vi givetvis inte blunda för att vissa människor 
alltjämt de facto kom att tvingas leva under slavliknande förhållanden. Så har det nog 
alltid varit; dagens trafficking utgör en dyster påminnelse om det. Det är oundvikligt 
att nämna hushållsföreståndaren som ett grundläggande institut, vanligtvis en man. 
Det handlar förstås om det så kallade husbondeväldet med sina underlydande, det vill 
säga hustru, barn och tjänstefolk (fria såväl som ofria). Han var den självklara grunden 
för all världslig hierarkisering i det medeltida samhället, liksom långt efter denna epok 
(reformationen kom sannolikt att stärkta husbondeinstitutet ytterligare). Allt arbete 
utanför denna grundläggande inrättning såg kronan för 700 år sedan på med djup miss-
tro. Denna – i detta fall kung, riksråd och andra manliga potentater – låg bakom en 
stadga utfärdad år 1303 rörande folk utan husbonde. Det går inte att ta miste på den 
negativa attityden i nedanstående hätska xenofobiska ordalag. I Nevéus referat på mo-
dern svenska lyder stadgans centrala del så här: 47

Genom denna stadga förvisas ur riket landstrykare, företrädesvis utländska, vilka inte inom 
en månad kunde bevisa, att de hade en husbonde. Den som inte åtlydde befallningen, skulle 
berövas sina ägodelar och mista öron och hud. Ännu hårdare kroppsstraff hotade den, som 
trots denna bestraffning kvarstannade i riket. Stadgan hade utfärdats efter hörande av rådet 
och andra höga herrar, och den uppger sig vara föranledd av klagomål över dessa landstryka-
res framfart med mord, stöld, rån och andra brott.

Nevéus driver den rimliga tolkningen att formulerandet av dessa tvångsregler ’avlöser 
den upphörande träldomen’. Men sett över hela perioden 1300–1360 är denna stadga 
extra brutal mot de som saknade husbonde och Nevéus beskriver inrättningen som ett 
slags ”arbetsplikt” eller ”tjänstetvång”, där ”många fattiga kanske föredragit att råda sig 
själva och försörja sig som daglönare med tillfälliga arbeten, t  ex vid skörd och 

46 Nevéus, C., 1974, s. 134 och Franzén, B., 2009, s. 37ff.
47 Ibid., s. 173 (byggt på SDHK 2007).
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tröskning”.48 I 1300-talets början synes kronans stadgar gått ut på att städsla fri arbets-
kraft, legohjon, halvårsvis med sju dagars ledighet vid pingst respektive mårtensmässa 
innan nya avtal slöts. Halvårsvisa tjänsteperioder stipuleras redan i Äldre Västgötala-
gen från 1220-talet och än mer detaljerat i den Yngre dito knappt 100 år senare.49 
Södermannalagen från 1320-talet föreskriver inte bara sex månaders anställningar, 
utan till och med vilka löner som var legala. Med Nevéus ord: 50

Enligt detta lagställe skall legodrängen under sommarhalvåret ha 1 mark penningar, två par 
skor och ett par handskar, medan legokvinnan får nöja sig med 3 örar penningar och ett par 
skor. Under vintern skall de erhålla samma klädespersedlar men endast ½ mark respektive 5 
örtugar penningar. Kost och husrum måste också ha ingått i lönen. 3 markers böter utgår om 
någon erbjuder eller mottar större lega.

Nevéus konstaterar med rätta att dessa inrättningar är utfärdade i en värld med gott om 
arbetskraft. En ekonom skulle formulera det som arbetsköparnas marknad, men Diger-
dödens katastrofala ankomst till Sverige år 1350, och följande epidemier, kom att för-
ändra detta.51 Senare forskning kring befolkningens storlek har bekräftat dramatiska 
nedgångar i folktalen och approximerat en nästan ofattbar halvering av folkmängden 
perioden 1350 till 1370.52 Man kan notera att lagstiftare på 1320-talet, i en värld med 
gott om jordproletärer, var fjärran från dagens idealtyp där arbetsgivare och arbetstaga-
re själva gör upp om priserna på olika slag av arbete. Dessutom noterar vi att en kvinna 
i lön, förutom kost och logi, stipulerades få ut blott en tredjedel av vad en man skulle 
uppbära i avlöning.

Nevéus beskriver detta som ”försök att införa maximilöner”,53 om än det inte full-
följdes i Landslagen, där endast straff föreskrivs åt den som låter en icke städslad person 
bo hos sig. Hon kopplar på goda grunder ihop dessa förbud med träldomens tillbaka-
gång.54 Denna förändring liknar mer en rörelse längs en glidande skala mellan ofri och 
fri, än ett revolutionerande paradigmskifte. Om dylikt tjänstetvång efterföljts före Lands-
lagen, skulle det utg jort en för bergsbruket mycket hämmande faktor. De reala konsekven-
serna av så kraftigt begränsade rådigheter för arbetare är svåra att approximera mer ex-
akt. De kan ha varit betydande, bland annat därför att de la hinder i vägen för parterna 
att förhandla fram avtal som maximerade nyttan för båda. En arbetare kunde ju i ett så-
dant system till exempel inte ta betalt för extra attraktiv kompetens. Men kunde 

48 Ibid., s. 176.
49 Ibid., s. 167.
50 Ibid., s. 171.
51 Ibid., s. 176.
52 Myrdal, J., Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse. Ett perspektiv på senmedeltidens Sverige. Sällskapet Runica 

et Mediævalia, Scripta minora. Vol. 9. Stockholm 2003, s. 244.
53 Nevéus, C., 1974, s. 171.
54 Ibid., s. 176.
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 skadliga rådigheter som dessa kringgås utan alltför betungande transaktionskostnader, 
blev den ekonomiska skadan förstås inte lika stor.

Om vi rör oss mer explicit mot Bergslagen har Thomas Lindkvist redan redogjort 
för privilegiebreven därifrån vilka byggde på i huvudsak sedvanerätt. Kung Magnus 
stadga för Norberg med flera platser i Bergslagen år 1354 utgör en klassisk milstolpe. 
Där återfinns vissa inskränkande påbud, såsom när öl får försäljas av man eller kvinna 
eller att all vidareförsäljning av varor är förbjuden för invånarna. Men man kan konsta-
tera att stadgan inte sträcker sig så långt som att utfärda direktiv om arbetarnas löner, 
men väl däremot föreskrifter om tvångsvis enrollering. Att vara en lös – alltså utan hus-
bonde – var strängt förbjudet. Bland annat befaller kungen i brevets slut att en kista ska 
byggas inom sex veckor. Det handlar om en så kallad medeltida fångkista, som nog var 
precis så ruskig som den låter. I den skulle kungens fogde spärra in löskekvinnor och 
löskemän tills de accepterade erbjudet lönearbete ...55

Hur förenliga dessa tvångsinstitut på arbetsmarknaden var med reala rådigheter är 
svårt att säga. Typiska? Ibland fungerande? Eller ersatta av mer frivilliga uppgörelser? 
De ständigt upprepade förbuden mot att som egendomslös leva utan husbonde, tyder 
onekligen på att det inte var en ovanlig företeelse. Detta då sagt trots den grundläggan-
de fattigdomen på medeltiden. Tydligen var det för vissa arbetare ibland både önskvärt, 
möjligt och värt risken att leva som sin egen herre, även om det var illegalt (inklusive 
för den hyresvärd man bodde hos). Och den man eller kvinna som lyckades leva på kor-
tare arbeten behöver inte ha betalat med lägre levnadsstandard för sin frihet – det kan 
faktiskt varit tvärtom.

Ovannämnda passage ur Nevéus studie om möjligheten att dra sig fram ”som dag-
lönare med tillfälliga arbeten” verkar således också kännetecknat Bergslagen. Existen-
sen av en dylik täkt av fri arbetskraft kan – hur olaglig än kronan strävade efter att göra 
den – underlättat för bergsbruket. Detta hade, precis som jordbruket vid ”skörd och 
tröskning”, toppar då tillgången på arbetskraft var en helt avgörande faktor för att kla-
ra av en processindustri som blåsningarna vid koppar- och järnmasugnarna innebar.56 
Ett gott utbud på tillfälliga arbetare kan också sträckas ut till perioderna före och efter 
blåsningarna, såsom det omfattande arbetet med vedhuggning, kolning, bergbrytning, 
färskning samt med körslor av de många insatsvarorna och av den till saluförning färdi-
ga metallen.

Ungefär vid tillkomsten av Norbergsstadgan färdigställdes Magnus Eriksson Lands-
lag, som i konsekvens med Skarastadgan 1335 inte reglerar några ofria människor. I 
Landslagen samlas alla ovannämnda institut kring arbetsmarknaden utom kravet på 
maximilön och de mest drakoniska straffen i kung Birgers och hans herrars stadga 
1303. Till det kom vissa mer detaljerade föreskrifter i Landslagen ifall en husbonde 

55 ”Wilia the oc ey erwodha, tha thøm biudz løn, tha maa foghaten thøm i kistona leggia, ther til the erwodha 
wilia” (SDHK 6705).

56 Nevéus, C., 1974, s. 176.
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bröt legan utan giltig orsak, då lön skulle utgå för återstoden av sexmånadersperio-
den.57 Dessa förbättringar på arbetsmarknaden utgör onekligen tecken på ett mer sym-
metriskt förhållande mellan arbetare och arbetsgivare.

Men innan dessa moderniserande institut utfärdades kan vi notera att de något äld-
re landskapslagarna lägger mycket utrymme på att reglera de olika kategorierna av 
ofria. Detta faktum är i sanning besynnerligt – ja det framstår som en ren anakronism. 
Reala data pekar ju på att denna lagstiftning formulerades under just de decennier då 
inrättningar kring ofria människor realt sett spelade en minskande roll (alternativt re-
dan spelat ut sin roll). Institutionella och reala förändringar gick uppenbarligen i otakt. 
Det är svårt att här förbigå den på svenska tillgänglige Jacques Le Goff som ingående 
granskat många medeltida ekonomiska institut. Inte minst har hans analyser av det be-
ryktade ränteförbudet relevans i en uppsats om bergsbrukets förutsättningar (se under 
nästa rubrik). Le Goff har strukit under det grundläggande draget av strävan bakåt i 
den medeltida kulturen i en passage som återfinns som motto till denna artikel. Myten 
om guldåldern, ihop med övertygelsen om ett utbrett förfall i den egna tidsåldern, var 
i hög grad en levande idé. Hoppet om en återgång till det ideala ursprunget upplevdes 
alltså som en realitet bland samhällets ledande aristokratiska skikt.

Inte fullt så bakåtsträvande synes oss legislaturen i stadgorna inklusive bergsprivile-
giebreven; dessa verkar legat närmare den reala ekonomin. Men med kronans många 
tvångsinstitut mellan 1220-tal och 1350-tal – och då inte bara för de ofria – skapade 
man näppeligen goda förutsättningar för uppkomsten av en fri klass av arbetare för 
grundläggande branscher som jordbruk och bergsbruk. Det talar för att den expande-
rande metallproduktionen mycket mer var en skapelse av det ofrälse folket än av de 
höga härskare som trodde att de med begränsande rådigheter på arbete kunde dirigera 
produktion i för dem önskvärda former och riktningar.

Mot en tidig kapitalism
Det tål att upprepas att ett fungerande kreditsystem utgör en praktisk förutsättning för 
att en kapitaltung verksamhet som bergsbruk verkligen ska kunna komma till sin rätt. 
Så vet vi också kom att bli fallet i Sverige – ett land med historisk ryktbarhet för sitt 
stål. Vi kan lugnt utgå ifrån att bergsbruket sedan åtminstone 1100-talet haft en stigan-
de trend vad gäller tillverkning av järn och stål, om än starten skedde från en mycket 
blygsam nivå. För att därifrån kunna expandera till en produktion av någon som helst 
magnitud måste den nya tekniken ges nya ekonomiska förutsättningar i form av mer 
marknadstillåtande rådigheter. Med andra ord krävdes system så att stora kvantiteter 
råvaror, arbete och tjänster (som körslor) kunde byta ägare i flera led över lång tid. Det 
kan inte nog strykas under att detta förutsatte ett minimum av kommersiell förutsäg-
barhet och av fredliga förhållanden. Vi vet också att lugn och förutsägbarhet tidvis var 

57 Ibid., s. 173f.
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bristvaror på medeltiden, milt uttryckt. Men när det rådde frid över farbara sjö- och 
slädvägar kunde alltså rejäla förskott – oftast in natura – öppna för tillverkning i en ska-
la som torde saknat motsvarighet inom alla samtida branscher. Masugnen med sitt me-
kaniskt drivna vattenhjul intar onekligen en särställning i den industriella revolutio-
nens förhistoria.

Som framkommer av andra artiklar i denna bok, spelar blästbruket en större roll för 
masugnsteknikens uppkomst än vad som antagits i tidigare forskning. Denna sökte ur-
sprunget i utländska förebilder snarare än som en vidareutveckling av den teknik som 
faktiskt förelåg redan i förhistorisk tid (inklusive ugnar för koppartillverkning). Vi vet 
idag att denna äldre teknologi länge nyttjades parallellt med masugnen. Det gällde 
även större anläggningar, om vilka det redogörs för i andra artiklar i denna bok, såsom 
Skåningsmåla. Hur dessa finansierades är en öppen fråga, men det kan ha ordnats av 
självägande bönder eller av lokal aristokrati. Men med tiden, vid 1300-talets mitt, kom 
de större blästanläggningarna att överges, ett öde de delade med hyttorna på utmarker-
na i Norbergs bergslag. Att blästbruk i större skala kom att fasas ut kan tolkas som ett 
resultat av konkurrens från ett allt billigare osmundjärn. Utmarkshyttornas tillbaka-
gång under 1300-talets andra hälft är mer svårförklarlig, men deras uppkomst är paral-
lell med en långvarig prisuppgång på jord i Svealand, en väldig högmedeltida prisbubb-
la som verkar lockat till överinvesteringar även inom bergsbruket.58

Efter medeltiden, på 1500-talet, kom den nödvändiga krediten att benämnas med 
det tyska lånordet förlag. I hög grad lämnades detta ut in natura och välkänt är att mat-
varor som kredit fördes till Bergslagen på de slädar som fraktade osmundjärn i motsatt 
riktning som återbetalning. Med tiden kom än mer omfattande masugnskrediter att 
möjliggöras av Hanseköpmän, som vi har all anledning att anta var långt mer resurs-
starka än de svenska kollegorna samt inte lika hämmade av rådighetsfientlig lagstift-
ning (såsom ränteförbud). En institutionell tolkning av Hanseköpmännens relativa 
större rikedom i jämförelse med de svenska kollegorna är att denna bottnade i sedan 
länge bättre rådigheter kring handeln. De aktörer som bestod producenterna med för-
lag förväntade sig givetvis avkastning vid återbetalningen, ränta. Förlaget kan vi kalla 
för den lösa delen av kapitalet, medan den fasta delen bestod i att etablera och under-
hålla en hytta med sina olika byggnader med mera. Det fasta kapitalet i bergsbruket sy-
nes varit blygsamt i omfattning jämfört med förlagsdelen, sannolikt också accentuerat 
av ett brant sjunkande hyttpris tvärs igenom 1400-talet.59

I sin uppslagsrika bok Svenskt arbete och liv menar Eli Heckscher med rätta att den 
svenska medeltida ekonomin får ”sägas ha varit primitiv i långt högre grad än flertalet 

58 Franzén, B., 2006, s. 152. Upp- och nedgångar i svenska jordpriser över lång sikt, 1274–1649, framgår också 
av Johan Söderbergs analyser – särskilt synliga i Figur 1 i Söderberg, J., ’Resistance to Commodification. 
Farmland Prices and Rents in Sweden, 1274–1649’, in: Scandinavian Economic History Review. 61:1. 2013, s. 84.

59 Franzén, B., ’Fixed versus Floating Capital in the Medieval Iron Trade, 1385–1504’, in: Organizing History. 
Studies in Honour of Jan Glete. Stockholm 2011, s. 305 och 309.
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väst- och mellaneuropeiska länders”, men att den expanderande långfärdshandeln på 
1300- och 1400-talen frambringade ”något som med ett visst fog kan kallas tidig kapi-
talism”. Ett system som möjliggör förlagsgivning mot ränta – likgiltigt om krediten 
gavs ut i pengar eller in natura – måste sägas utgöra en typisk form av ”tidig kapitalism”, 
om än fasta institutioner såsom handelshus och banker i Sverige är eftermedeltida före-
teelser.60 En destruktiv faktor för framväxten av sådana nyttiga organisationer utgjor-
des förstås av ovannämnda klerikala ränteförbud. Jag har tidigare, bland annat i detta 
projekt, analyserat belägg på att denna medeltida problematik också utgjorde en reali-
tet i Sverige.61 Vad gäller europeisk medeltid är forskningen omfattande och där be-
traktas Jacques Le Goffs långessä Ockraren och döden med rätta som en klassiker. Den 
visar, bland mycket annat, att många samtida lärda blev medvetna om att gränsen för 
ocker och annan låneverksamhet långt ifrån var knivskarp. För att göra en lång historia 
kort är ränteförbudets intrikata historia på många sätt förbundet med en ekonomi som 
i stegrande grad nyttjade pengar från och med 1100-talet.62

Det som de fromma uppfattade som mest moraliskt förkastligt vid kreditgivning 
synes varit att ett pris sattes på tidsbegränsad nyttjanderätt till pengar, särskilt i form av 
klingande mynt. Men det betyder inte att man var omedveten om att andra reala resur-
ser till låns kunde bära på samma moraliska betänkligheter. Ett sådant förbehåll mot 
ocker, via en annan vara än pengar, kan vi mer än ana i ett brev från Magnus Ladulås av 
år 1280. Där ber kungen invånarna i Hälsingland om förlåtelse ”för att han enligt en 
sed i vissa delar av riket på våren lånat ut korn, för att sedan på hösten som betalning 
kräva en motsvarande mängd vete eller råg”.63 Det rörde sig högst sannolikt om lån till 
utsäde och det är välkänt att de senare sädesslagen betingade ett långt högre pris än 
korn. Och det framstår klart att kungen på detta sätt försökt att tillskansa sig ränta som 
motprestation för dessa sina försträckningar.

Kan vi skönja någon ekonomisk riktning i den medeltida legislaturen när det gäller 
kreditgivning? Svaret på den frågan måste bli ja och den utvecklingen utgör en paral-
lell till ökade rådigheter för kvinnor och på arbetsmarknaden. Generellt sett kom lag-
stiftningen att gå i moderniserande riktning och det gjorde låneverksamhet såväl säkra-
re, enklare som mer transparant. Det är här svårt att förbigå hur Magnus Erikssons 
Stadslag sticker ut mot de äldre lagarna. Om landskapslagarna verkade sträva mot ide-
al som realt sett låg bakåt i tiden, verkar Stadslagen vara avsedd att verka i motsatt 

60 Heckscher, E., Svenskt arbete och liv. Från medeltiden till nutiden. Stockholm 1941, s. 79. 
61 Franzén, B., 2010, s. 43f och s. 56. Om ett ränteförbud på allvar skulle implementeras innebär det att alla 

förskott blir gratis, att borgenären inte ens har rätt att ta ut en riskpremie av gäldenären. Vore en borgenär 
så altruistisk, skulle hon eller han med tiden förlora allt via kreditförluster – en universell företeelse 
inom all låneverksamhet. I ett system där ränta är förbjuden skulle kredit bara kunna ges av andra skäl än 
kommersiella.

62 Le Goff, J., Ockraren och döden. Ekonomi och religion på medeltiden. Ludvika 1990, s. 25. Det konstaterandet 
ingår i essäns andra kapitel som bär på den talande titeln ”Ocker är pengar” (Le Goff, J., 1990, s. 15).

63 SDHK 1124. 
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 riktning. I Stadslagen ärver döttrarna lika med sina bröder och där accepteras exempel-
vis tagande av ränta, om än inte i så explicita ordalag.64 Hypotetiskt skulle jag vilja före-
slå att ett syfte med denna lagbok bestod i att möjliggöra ett mer kommersiellt och transpa-
rant samhälle. Stadslagen avsåg alla svenska städer, men det är uppenbart att den är in-
fluerad av omständigheter som rådde i Stockholm med sin stora tyska befolkning. Det 
är ingen vågad gissning att Hanserätt spelat en progressiv roll vid Stadslagens tillkomst 
på 1350-talet.

Den tidigare forskningen är tämligen omfattande kring former för säkerheter för 
lån, främst pantsättning av fast egendom, om än belägg från sen medeltid föreligger på 
hantering av lån med kort löptid.65 Äldre forskare har beskrivit pantens kronologiska 
utveckling över äldre förfallspant (væÞ ungefär = ett vad, vadslagning), förfallspant 
med brukningsklausul samt renodlad brukspant från och med 1350-talet.66 Den ur-
sprungliga förfallspanten gick kort och gott ut på att gäldenären förlorade sin egen-
dom till borgenären om den förra inte återbetalade skulden i tid. Med så kallad förfalls-
pant med brukningsklausul förs möjligheten in att borgenären kan nyttja pantens av-
kastning under lånetiden, medan brukspanten från 1300-talets mitt innebar att den 
rätten blev legio. Den betydde exempelvis rätten för borgenären att bebo gäldenärens 
pantsatta hus under kredittiden, eller på liknande sätt bruka gäldenärens i pant satta 
lantgård. Båda dessa nya förutsättningar innebar förstås ett slags räntetagande.

Men den medeltida ekonomiska moderniseringen tar inte stopp vid brukspanten. 
Under senmedeltiden kom den att utvecklas allt mer mot den idag alltjämt i bruk va-
rande så kallade hypotekariska panten. Den innebar att egendom vilken ställts som sä-
kerhet för lån mot ränta kunde fortsätta att brukas under kredittiden, såsom att gälde-
nären kunde bo kvar i sin pantsatta bostad eller fortsätta bruka sin i pant satta jord un-
der kredittiden.67 Under sent 1400-tal utvecklades ett slags norm på 5 % årlig ränta för 
dylika långa lån med fasta säkerheter, åtminstone i Stockholm.68 En undersökning av 
breven fram till 1370 resulterade i ett dussin belagda fall av avkastning på jord utsprid-
da 1322–1370, som belägger att ränteförbud som norm och praxis inte var samkörda. 
Men bland dessa tidiga exempel på räntetagande skönjer vi inte någon standardiserad 
nivå, bara att genomsnittet landar på densamma räntesatsen om fem procent.69 Det 

64 Franzén, B., 2010, s. 55f.
65 Ibid., s. 53.
66 Efter Gadolin, A.V., Pantsättning af jord enligt svensk medeltida landsrätt. Helsingfors 1909, s. 60 och 165–

167. Till de tre anförda slagen av panter i Gadolins verk tillkommer ytterligare tre slags panter denne avhandlar, 
det vill säga amorteringspant, hypotekspant samt testamentarisk pant.

67 Benckert, K., Bidrag till inteckningsinstitutets historia. Stockholm 1920, s. 23 och 25 samt Almquist, J.E., 
1939, s. 273f. Om pantsättning i allmänhet under svensk medeltid, se även Franzén, B., 1998, s. 116–120.

68 Almquist, J.E., ’Om s.k. eviga räntor i det medeltida Stockholm’, i: Svensk Historisk Tidskrift 1939, s. 273f.
69 Franzén, B., 2010, s. 53. Det är byggt på Franzén, B., 2006, s. 137–141 (inklusive tabell 5:2 över räntesatser 

1322–1370 på s. 137f.).
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kan inte sägas vara särskilt högt i ett globalt perspektiv, och det utgör en indikation på 
att informella institut i den reala ekonomin föregick den formella svenska lagstiftning-
en.70 Därmed skapades på 1300- och 1400-talen ett mer förutsägbart samhälle, vilket 
förmådde sänka transaktionskostnaderna inom bergsbruket på avgörande sätt. De tidi-
gare påvisade parallella trenderna mot minskad könsdiskriminering samt mer utrym-
me på arbetsmarknaden, verkade i samma progressiva riktning. Vägen mot den fortsat-
ta expansionen inom metallhanteringen under Vasaregenterna och deras efterföljare la-
des redan under medeltiden.

Epilog: Bergsbruket under unionstida                                                    
penning- och handelspolitik

År 1434 bröt ett bondeuppror ut i Sverige mot kung Erik som då var den gemensamma 
regenten i kungarikena Danmark, Norge och Sverige. Centrum för resningen låg i 
Bergslagen och det handlar förstås om den ryktbara (alternativt beryktade) Engel-
brektsfejden. Att bönderna agerade på eget bevåg, och inte bara ”var maktlösa brickor 
i” högfrälsets interna maktstrider, är kanhända inte längre kontroversiellt att hävda.71 
Upproret innebär dessutom en tydlig startpunkt för den process i svensk historia som 
inom en mansålder ledde till en utvidgning av riksdagens föregångare till att även om-
fatta ofrälse grupper. Detta politiska förlopp har många paralleller i Europa, där städer-
nas borgare också kom att formera ett tredje stånd vid sidan om adel och präster. Väl 
känt är att i Sverige gick den ofrälse representationen radikalt längre än så, eftersom 
även de självägande bönderna – till vilka bergsmännen räknades – kom att bilda ett 
fjärde stånd i det tidiga parlament vi idag benämner ståndsriksdagen. Denna process 
har tolkats på mycket olika sätt under 1900-talet av svenska historiker i ett meningsut-
byte som tidvis förts i högt tonläge.72

Här förbigås de intrikata konstitutionella problem som denna debatt rört sig kring. 
Men rönen från detta projekt kan kasta lite nytt ljus över de ekonomiska faktorer som 
låg bakom det moderniserade, mer ofrälse politiska landskap som perioden 1397–
1523 mynnade ut i. Därmed inte sagt att även andra faktorer än ekonomiska spelat roll 
för upproret 1434 (följt av en räcka bonderesningar de kommande dryga hundra 
åren).73 Johan Söderberg har på ett enkelt sätt redogjort för de vanligaste sätten som 
upproret tolkats på, samtidigt som han själv anger de tre ekonomiska faktorer han 

70 Söderberg, J., Vår världs ekonomiska historia. Den förindustriella tiden. I. SNS Förlag 2007, s. 271 och 280.
71 Harrison, D., Uppror och allianser. Politiskt våld i 1400-talets svenska bondesamhälle. Lund 1997, s. 103.
72 Att den svenska ståndsriksdagen uppkomst tolkats på mycket olika sätt av historikerna under 1900-talet 

framgår bland annat av Herman Schücks lärda studie Rikets råd och män. Herredag och råd i Sverige 1280–
1480, som publicerades 2005. Problemkomplexet är kanhända mest tydligt artikulerat i Schücks kapitel 6. 

73 Myrdal, J., 1995, s. 45. Myrdal tonar där dock ned handelspolitiska motiv för upproret.
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a ntar var de mest betydelsefulla. De kan i korthet sägas varit att bergsbrukets export 
skadades av kungens långa krig mot Hansan, hans penningpolitik med rena koppar-
mynt med inpräglat silvervärde samt det höga skattetrycket.74

I en ännu inte publicerad analys av det växlande skattetrycket i det medeltida Sveri-
ge visar Johan Söderberg och Dag Retsö att skatterna var låga under Folkungarna fram 
till 1365, varpå de höjdes kraftigt under kung Albrekt. På denna höga nivå blev skatter-
na kvar under de följande monarkerna från och med 1397, då Kalmarunionen ingicks 
mellan Danmark, Sverige och Norge. Skattetrycket i Sverige kom dock stegvis att sän-
kas som en konsekvens av upproret 1434, och enligt Söderbergs och Retsös analyser 
innebär sekelskiftet år 1500 ett bottenläge vad gäller medeltida skatteuttag.75 Ett klago-
mål mot unionsmonarkernas politik utgörs inte bara av deras höga skatter, utan även 
att fiskala medel fraktades till Danmark utan att komma det svenska riket till del.76

Att krigen mot Hansestäderna blev impopulära i Bergslagen förvånar inte med tan-
ke på handelsblockader med flera olägenheter. Och vad gäller kungens deprecierande 
penningpolitik, innebar även den ökad osäkerhet, ökade transaktionskostnader för ak-
törerna på varu-, tjänste- och kreditmarknaderna.77 Till de skador på handeln som 
Hansekrigen förorsakade bör, enligt min mening, också inkluderas att de långväga kre-
diterna skars av, då inhemska alternativ till dessa förlag av allt att döma saknades. Bön-
der – inklusive bergsmän – och borgare hade goda skäl att resa sig mot en sådan ekono-
misk politik. Medeltida penningväsende är inte på långa vägar utforskade i detalj, så-
som det föränderliga substansinnehållet av silver i mynten. Men efter Engelbrektsfejden 
synes svensk penningpolitik varit tämligen stabil fram till 1500-talets början, utan att 
undersåtarna behövde oroa sig för dylik destruktiv penningpolitik.78

Slutligen en reflektion över kronans direkta policy för Bergslagen under unionsregen-
terna. Likt unionstida penningpolitik är handelspolitiken ett fält för vidare forskning. 
Men av det ovan sagda synes det ha förelegat betydande skillnader mellan inhemska 
svenska regenter (Sturarna) och unionsregenter med i huvudsak säte i Danmark. Den 
unionskritiska krönika som författades nära i tid efter mordet på resningens ledare Engel-
brekt 1436 ägnar ett kortare avsnitt åt de svenska köpmännens klagomål på den förda po-
litiken kring exporten. Utöver de med bönderna gemensamma klagomålen på höga skat-
ter, i detta fall utförseltullar, beskrivs unionskungens fogdar som korrupta, det vill säga att 
dessa nästan bara tillät export om de mutades. Men, väl att  märka, också för att kronans 
fogdar hade infört förköpsrätt på köpmännens varor, innan utskeppning tilläts.79

74 Söderberg, J., Sveriges ekonomiska historia. Medeltiden. Malmö 1996, s. 162 (Engelbrektsfejdens olika 
uttolkningar) och 156 (Engelbrektsfejdens ekonomiska orsaker). Se även Lönnroth, E., Sverige och 
Kalmarunionen 1397–1457. Stockholm 1969, s. 82f. (kung Eriks myntförsämring i Danmark).

75 Myrdal, J., 1999, s. 150f.
76 Engelbrektskrönikan, s. 47.
77 Franzén, B., 2010, s. 46 (inklusive fotnot nr. 15).
78 Franzén, B., 1998, s. 220f. och Franzén, B., 2006, s. 77, inklusive fotnot nr 132 och 133.
79 Engelbrektskrönikan s. 17 (om tidpunkten för krönikans tillkomst) och 47 (om de svenska köpmännens 

klagomål på unionskungens handelspolitik).
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I unionens krigiska slutskede 1520 har Kjell Kumlien visat på den siste unionskungen, 
Kristian II:s, plan att samordna hela Skandinaviens utrikeshandel. Det svenska bergs-
bruket utgjorde en viktig del av denna plan där det berömda handelshuset Fugger vi-
sat stort intresse för den svenska kopparen, ”och i augusti s. å. sökte konungens utsän-
da bemäktiga sig Sala silvergruva”.80 Institutionellt gick unionskungen mycket långt 
när han dessutom planerade att kronan skulle dirigera all export i fyra så kallade fak-
torier med säte ”i Nederländerna, Köpenhamn, Stockholm och en ort vid  svensk-ryska 

80 Kumlien, K., Sverige och hanseaterna. Studier i svensk politik och utrikeshandel. Stockholm 1953, s. 402f.

Figur 2. Ända till nyligen trodde vi oss sakna samtida bilder av Engelbrekt. Men i en senmedeltida lag-
handskrift hittade Janken Myrdal denna anfang av en välklädd krum man med krycka och ett föremål 
misstänkt likt en bergsmansyxa. En rad källkritiska omständigheter pekar i riktning mot att detta verk-
ligen är en samtida avbildning av bergsmannen och lågfrälsemannen Engelbrekt Engelbrektsson. En 
bergsmansyxa var inget redskap eller vapen, utan närmast en symbolisk promenadkäpp, vilken samti-
digt utg jorde ett ämbetstecken för denna i riket så vitala näringsgren. Källa: Myrdal, J., Melin, P. & 
Ferm, O., Den predikande räven. Arbete, skämt och allvar i en medeltida illuminerad handskrift. Lund 
2006, s. 167. Kungliga Biblioteket. Handskriftsamlingen. B172. Blad 111r.



72

gränsen”.81 Man kan enkelt beskriva Bergslagshandeln som ett flöde av metaller från 
hyttorna över uppstad, och vidare via stapelstad till den utrikes exporthamnen samt en 
motsatt ström av kredit i den andra riktningen. Exempelvis utgör Lindesberg – Arbo-
ga – Stockholm – Lübeck ett sådant handelsstråk i båda riktningarna.82 I Stockholm 
skulle således kronans faktori lägga sig som en obligatorisk mellanhand i dessa flöden 
(som för tanken till ovannämnda klagomål på kronans förköpsrätt i Engelbrektskröni-
kan). Kumlien skriver vidare:83

Hur Sveriges borgerskap ställde sig till Kristians handelspolitiska planer veta vi inte med sä-
kerhet: några belägg för att de upptogos med gillande finnas i varje fall icke, och inte heller 
blev det någon tid över att i lugn begrunda dem.

Om Kristian II:s plan är typisk för unionskungarnas handelspolitik, är det inte svårt 
att förstå att unionens förespråkare så sällan lyckades vinna stöd för sin sak i ofrälse 
kretsar och i Bergslagen i synnerhet. Att lägga bergsbruket under kronans direkta för-
valtning hade kunnat innebära slutet för denna näring – så beroende som den var av att 
arbete och kapital kunde röra sig någorlunda fritt. Kristian den II:s idéer för tanken till 
de högmedeltida aristokratiska föregångarnas fantasier om ett återtåg till produktion 
baserad på tvång och på av kronan detaljreglerade arbetsmarknader som vi sett prov på 
tidigare i denna artikel.

Slutsatser
Denna artikel har ägnats åt att studera ekonomisk lagstiftning under svensk högmedel-
tid 1220–1360 med hänsyn till bergsbrukets behov av arbetskraft och förlag (driftskapi-
tal). Det har varit möjligt tack vare ett flertal svenska forskares utmärkta arbeten. Un-
dersökningen har utgått från så kallad institutionell ekonomisk teori inspirerad av Dou-
glass C. Norths hypoteser i ämnet. Teorin har operationaliserats via frågan om svensk 
högmedeltida legislatur hjälpte eller stjälpte bergsbruket. Nödvändigheten av vissa friheter 
för att få detta att fungera i större skala (läs: masugn), tas här för given i enlighet med att 
bergsbruk i det samtida västra Europa utvecklades till en rörelse mot – och en sinnebild 
för – frihet. Den rörelsen innebar expanderande marknader för arbetskraft, varor och 
kapital i nära samband med de tusentals nya köpstäder som där växte fram.

Det övergripande syftet med den institutionella teorin är att försöka förklara hur 
varaktig ekonomisk tillväxt uppstår, ett problemkomplex som den äldre ekonomisk-
historiska vetenskapen inte satte i högsätet. Det bör strykas under att ekonomiska 

81 Ibid., s. 403. Också anfört i Hammarström, I., Finansförvaltning och varuhandel 1504–1540. Studier i de 
yngre sturarnas och Gustav Vasas statshushållning. Uppsala 1956, s. 403. Fotnot nr 1.

82 Franzén, B., 2010, s. 51, figur 1, en karta vilken bland annat illustrerar dessa fyra orter i handelsflödet.
83 Kumlien, K., 1953, s. 403f.
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Figur 3. En av de grundläggande administrativa indelningarna i det medeltida Sverige var den i 
stift. Kartan visar stiftsindelningen såsom den såg ut från slutet av 1200-talet då det yngsta stiftet, 
Åbo, etablerades. Källa: Lindkvist, T., Sjöberg, M., 2003.
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 institut – oftast utfärdade av staten men här kallad kronan – inte med automatik är bra. 
De kan således såväl hjälpt som stjälpt för aktörer som strävade efter att göra för den ti-
den storskalig produktion av järn och koppar möjlig. En utsträckt frihet, såsom ökade 
rådigheter att byta sina resurser, antas således av institutionalister kraftigt underlätta en 
sådan utveckling av produktiviteten.

Generellt sett synes landskapslagar sträva efter en återgång till förhållanden som 
rådde före deras tillkomst kring sekelskiftet 1300 (med undantag av den Äldre Västgö-
talagen från 1220-tal). Det innebar en trög, föga transparent, ekonomisk ordning med 
mycket låg produktivitet. I landskapslagarna hittar vi – utöver ett långt gånget kvinno-
förakt – tvångsinstitut såsom slaveri, förbud mot räntetagande, maximilöner med flera 
begränsningar i ekonomiska friheter. De något senare upprättade bergsprivilegierna sy-
nes dock inte befinna sig lika långt bort från den reala ekonomins stegvisa utveckling 
mot större frihet, om än det patriarkala husbondeinstitutet kraftigt stryks under och 
daglönare görs illegala. Sammantaget måste detta betraktas som ett bergsbruk som lev-
de under omfattande ekonomiska hinder.

I Landslagen från 1350-talet föreligger inte längre några ofria som i landskapslagar-
na och några av den mest drakoniska legislaturen riktad mot arbetande mäns och kvin-
nors löner har försvunnit eller mjukats upp. Kvinnan osynliggörs inte lika mycket som 
i den äldre legislaturen och den privata äganderätten stärks. Och den med Landslagen 
ungefär samtida Stadslagen utgör på flera sätt ett undantag vad gäller lagstiftarnas syf-
te. Om landskapslagarna verkar anpassade för att underlätta en återgång till en hushåll-
ning i mycket baserad på tvång, synes Stadslagen peka framåt med bland annat en mo-
derniserad jämställd arvsrätt, alltså lika för döttrar och söner i städerna. Där underlät-
tas dessutom kapitaltillväxt via acceptans av räntetagande. Stadslagen synes således 
inrättad att fylla rakt motsatt ekonomisk funktion i jämförelse med landskapslagarna och 
närmast avsedd för att bereda marken för ett rådigare och därmed mer marknadiserat 
samhälle.

Enligt min mening var det de ofrälse stånden borgare och bönder – inklusive bergs-
männen – ihop med Hanseköpmän som utgjorde de verkliga kreatörerna av det senme-
deltida bergsbruket, alltså en omfattande produktion av nyttigheter av nästan tidigin-
dustriella proportioner. Det skedde främst via implementerandet av såväl bättre rådig-
heter som minskade risker för de många transaktioner i flera led som detta krävde. 
Åren 1434–1523 kom dessa grupper att av och till med politiska medel, inklusive va-
penmakt, aktivt försvara sina näringar i ett politiskt spel som kom att få långtgående 
konsekvenser i den svenska riksbildningen.
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Befolkning och ekonomisk utveckling i Europa 500–1500
Visby… var fordom götarnas och många andra folks handelsplats, och den var så uppfylld 
med rikedomar och handelsvaror, att den näppeligen ansågs äga sin like i Europa. Dit sam-
manströmmade götar, svear, ryssar, danskar, preussare, engelsmän, skottar, flandrare, frans-
män, finnar, vender, sachsare, spanjorer. De särskilda nationerna hade sina egna kvarter och 
gator i staden, som ej var stängd för någon, och när de anlände, funno de allt lugnt till lands 
och till sjöss. 
Olaus Magnus., Historia om de nordiska folken. Gidlunds förlag 1982, s. 114.

Befolkningsutvecklingen i det förindustriella samhället utgjorde ett långt mer själv-
ständigt grundinslag i försörjningen än i våra dagar, och människorna var för sin för-
sörjning ofta direkt beroende av den omgivande naturen och dess nycker. Ett samband 
av det slag som Thomas Malthus senare skissade förelåg, där det för befolkningen inte 
fanns någon gräns för hur mycket den kunde öka, men att tillgången på livsmedel var 
begränsad. Om inga politiska åtgärder eller födelsekontroll vidtogs, skulle befolkning-
en öka i snabbare takt än resurserna, då T. Malthus bortsåg från möjligheterna till pro-
duktivitetsförändringar inom jordbruket. 

Två katastrofer kom att drabba Europa inom ett millennium med enorma förluster 
av människoliv som följd. Båda orsakades av pesten; den Justinianska på 540-talet och 
digerdöden i mitten av 1300-talet. Det skulle dröja ända till 1000-talet innan Europa 
åter hämtat sig från den första katastrofen och gissningsvis hyste en befolkning på cirka 
40 miljoner människor (diagram 1). Däremot kom inte befolkningen i områdena söder 
om Medelhavet att i samma utsträckning återhämta sig från krisen på 500-talet, vilket 
förstärkte skillnaderna mellan de båda kustområdena från 1000-talet och framåt med 
det kristna Europa i norr och det muslimska i söder. Efter en kort period av stagnation 
i samband med de oroliga förhållandena under 800- och 900-talen, ökade befolkning-
en i Europa igen och takten blev särskilt intensiv under perioden 1050–1350. 

B e n g t  B e r g l u n d

Marknad och ämnesjärn
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Figur 1. ”Om den ryktbara götiska ön, som kallas Gotland”. Källa: Olaus Magnus., Historia om de 
nordiska folken. Gidlunds förlag 1982.

Strax före digerdöden i mitten av 1300-talet uppskattas Europas befolkning till närma-
re 75 miljoner. Särskilt stor var folkökningen i Europas västra delar med Frankrike, Ne-
derländerna, Tyskland och de Brittiska öarna. Frankrike var då det folkrikaste landet i 
Europa med cirka 20 miljoner, Tyskland 14 miljoner och England omkring 5 miljoner 
invånare. Även Norden torde ha haft en betydande befolkningstillväxt under högme-
deltiden, även om folkmängden under vikingatiden är mycket omdiskuterad och där-
med också folkökningstakten fram till digerdöden. Sveriges befolkning inom nuvaran-
de gränser antas ha ökat från cirka en halv miljon människor år 1000 till det dubbla 
strax före digerdöden, för att därefter nästan åter halveras.

Johan Söderberg talar om tre epoker eller faser i den europeiska utvecklingen under 
perioden 500–1500.1 Den första sträckte sig från pesten på 540-talet fram till omkring 
1200 och kännetecknades av nedgång och återhämtning, men med viss folkökning och 
nyodling mot slutet. Den andra fasen, högmedeltiden, kännetecknades av stadstillväxt 
och antyder vilken del av ekonomin som då utgjorde en viktig motor i utvecklingen. 
Även på landsbygden fortsatte utvecklingen i form av befolkningstillväxt och nyod-
ling. Den tredje fasen inleddes med digerdöden omkring 1350 och kom att benämnas 
den senmedeltida agrar- eller omvandlingskrisen. Det här var dock inte bara en period 
av misär, utan tillgången på jord per capita ökade och levnadsnivån steg till följd av höj-
da löner och fallande jordpriser.2

Återhämtningen under den första fasen fram till 1200 tog lång tid, men successivt 
ökade spannmålsproduk tionen, främst genom en klimatförbättring och nyodlingar 

1 Söderberg, J., 2007, s. 247ff.
2 Myrdal, J., Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse. Ett perspektiv på senmedeltidens Sverige. Uppsala 2004.
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med en gradvis övergång till två- och tresädessystem. Förändring ar na var på sikt avgö-
rande genom att två tredjedelar av den totala åkermarken gav skörd varje år, vete och 
råg för människorna och havre eller korn till djuren. Den ändrade jordbrukstekniken 
krävde också bättre redskap, samtidigt som arbetet kunde fördelas jämnare över året. 
Då befolkningen i Europa omkring år 1000 uppskattats till knappt 40 miljoner fanns 
gott om mark för nyodling, vilket stärkte bondeklassens ställning. På sikt ökade dock 
adeln och kyrkans makt ute i Europa, inte minst till följd av det feodala godssystemets 
successiva fram växt. 

I norra Europa från Island och de brittiska öarna i väster till Ryssland i öster utveck-
lades en annan typ av jordbruk, där kombinationen av åkerbruk och boskapsskötsel ut-
gjorde viktiga kännetecken. Bland annat förutsatte klimatet i denna del av Europa att 
djuren stallades under vinterhalvåret, vilket i sin tur krävde omfattande arbete med in-
samling av foder. Härtill krävdes också mer avancerade redskap och systemet var rela-
tivt kapitalkrävande och fordrade betydande investeringar i mark och byggnader. Den 
välståndsökning som kännetecknade högmedeltiden tog sig bland annat uttryck i att 
prissvängningarna på spannmål dämpades och en viktig bidragande orsak härtill var, 
förutom en allmän välstånds ökning, den alltmer livliga handeln mellan olika regioner 
i Europa. På sikt handlade det därför om att bryta det tidigare omnämnda malthusi-
anska produktionsmönstret för att kunna försörja en växande befolkning. 

Diagram 1. Folkmängd i Europa 200 f.Kr.–1800 e.Kr. i miljoner (vänster y-axel) och Europas procentu-
ella andel av världens befolkning (höger y-axel). Källa: Söderberg, J., Vår världs ekonomiska historia. 
Den förindustriella tiden. I. Stockholm 2007, s. 249.
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Samtidigt som kristendomen med sina församlingsorganisationer spreds i Europa, in-
leddes även en omfattande kolonisationsvåg österut in i nuvarande Polen och andra de-
lar av mellersta och östra Europa. Godsägarna erbjöd nybyggarna förmånliga villkor 
och inslaget av fria bönder i ekonomin kunde öka. Kyrkan blev nu också en viktig jord-
ägare och kom därför att engagera sig i såväl den lokala som mer långväga handeln för 
att få avsättning för sina varor. Kyrko- och katedralbyggnationen krävde betydande in-
satser av såväl arbetskraft som kapital och material. Det kristna Europa, som under 
800- och 900-talen utsattes för angrepp från muslimer i söder, vikingar från norr och 
magyarer från öster inledde på 1000-talet en motoffensiv och pressade tillbaka dessa 
folkgrupper. Även Norden kom att få sina nationella kyrkoorganisationer. 

Den expansion av fjärrhandeln som nordmännen inlett accelererade efter år 1000. 
Norra Europas handel var emellertid av helt annan karaktär än de mer exotiska varor som 
kännetecknade handeln runt Medelhavet eller infördes via Konstantinopel. De olika va-
ruslagen kom att utbytas på de framväxande mässorna i Champagne och Brügge. Varor-
na norrifrån var ofta skrymmande och mer oumbärliga än lyxvarorna från orienten.

Vanligast var spannmål, fisk, timmer, ull, kläde, salt, beck, tjära samt inte minst oli-
ka metaller såsom silver, koppar och järn. Den ekonomiska tillväxten inom Europas 
gränser betydde också allt mer för utvecklingen och från 1000-talet och framåt forma-
des Europas ekonomi allt tydligare, då olika regioner, handelsrutter och kommersiella 
kontakter sammanfogades till ett enda stort handelsområde.

Diagram 2. Silverpriser på järn och koppar (per ton), och spannmål (per hl) i Sverige 1291–1530. Källa: 
Söderberg, J., ’Prices and Economic Change in Medieval Sweden’, i: SEHR. 55:2. 2007, s.133.
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En rad nya handelsstäder etablerades i Europa under högmedeltiden som centra i 
detta nätverk. Flandern och senare England liksom norra Italien kom att specialisera 
sig på vävda tyger för export. England och i viss mån Spanien exporterade ull, Rhenlan-
det och södra Frankrike vin, Norge fisk. Länderna runt Östersjön utvecklades till Euro-
pas spannmålsbod genom den gradvisa tyska expansionen österut, medan Svartahavs-
området och södra Italien intog en liknande roll för det urbana norra Italien. Den sam-
verkan som inleddes under 1100-talet mellan de tyska städerna och sedan utvecklades 
till Hansan kom att få avgörande betydelse för handelns utveckling i norra Europa. År 
1159 nygrundades Lübeck och flera andra utposter etablerades för handeln mellan öst 
och väst bland annat London, Brügge, Bergen och Novgorod. 

En växande del av handeln under medeltiden utgjordes av järn. Lübeck blev tidigt 
den viktigaste importhamnen för svenska metaller och såväl järn som koppar blev mot 
slutet av perioden betydande handelsvaror.3

Iron and copper production was, technologically, the most dynamic part of the Swedish 
econo my during the Middle Ages. A new type of ironmaking developed that made use of the 
most advanced methods of the time. Mining expanded strongly, in contrast to primitive 
ironmaking that was limited to the use of surface layers of minerals.

Som framgår av diagram 2 förekom ett successivt trendmässigt prisfall på såväl järn 
som koppar i Sverige under slutet av undersökningsperioden. Detta är anmärknings-
värt, då handeln med dessa metaller visade tydliga tecken på en stark ökning fram till 
mitten av 1300-talet. De stigande kvantiteterna i kombination med fallande priser an-
tyder att ett teknikskifte måste ha ägt rum och att blästbruket successivt ersattes av hyt-
tor och masugnar. Under motsvarande tid fortsatte emellertid priserna på spannmål 
och även andra nödvändighetsvaror att stiga. När prisstegringarna inleddes är oklart, 
men från mitten av 1100-talet, då det skriftliga källmaterialet blir bättre, och fram till 
första halvan av 1300-talet trefaldigades livsmedelspriserna i England och det går att 
tala om en prisrevolution.

Med digerdöden kom agrarkrisen och prisuppgången på spannmål bröts tillfälligt-
vis. Priset på järn tycks inte omedelbart ha påverkats i samma utsträckning som andra 
va ruslag, men däremot steg löner och träkolskostnader, som indirekt kom att påverka 
järnhanteringen och påskynda teknikomvandlingen. Från åtminstone fyra regioner i 
Europa producerades järn av hög kvalitet vid denna tid, nämligen Baskien, Fricktal i 
Schweiz, Erzberg och Hüttenberg i Österrike samt Bergslagen. Från dessa områden 
fortsatte utförseln i oförminskad omfattning och krigen på kontinenten skapade en 
”krigsboom” för regioner med utvecklad järnhantering.

3 Söderberg, J., ’Prices and Economic Change in Medieval Sweden’, in: Scandinavian Economic History 
Review 55:2, s. 131.
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Den medeltida handeln med järn i Europa
Trade grew because Europe expanded. The lands of continental Europe carried an ever-gro-
wing population; growing population, in its turn, meant that agricultural production in-
creased, that industries developed and that whole regions became industrialized. And gro-
wing wealth of rural Europe and economic specialization of its regions meant bigger and 
better trade.4

Skriftliga källor kan komplettera vår kunskap om den medeltida handeln med järn.5 
Här är källäget i viss mån bättre på kontinenten än i Norden. Forskningen om järnets 
betydelse under medeltiden har varit starkt fokuserad på jordbrukets expansion och 
koncentrerad till förhållandena vid de stora godsen ute i Europa. Därmed har ofta häv-
dats att förekomsten av järnföremål varit ringa under tidig medeltid och om de före-
kommit i första hand använts vid de stora godsen eller de framväxande klostren. Det är 
också från dessa verksamheter som de skriftliga källmaterialen i regel finns bevarade. 

Men kan vi säga något om järnhanteringen under perioden fram till medeltiden, då 
det skriftliga källmaterialet är starkt begränsat? Tillverkning av järn i Sverige finns be-
lagd i det arkeologiska materialet från åtminstone 1000 f.Kr. och mönstret för handel i 
Europa etablerades redan under vikingatiden.6 Handel, hantverk och begynnande in-
dustri skapade städer, dit stora delar av produktionen förlades och försåg omlanden 
med bearbetade produkter. Järnet var allestädes närvarande i form av efterfrågan på 
bland annat spik, lås, nycklar, bultar samt gång- och ankarjärn. Även om det inte rörde 
sig om så stora kvantiteter, framhävs ofta betydelsen av produkternas variationsrike-
dom och en begynnande standardisering, där grupper av specialister i städerna åtog sig 
bestämda uppgifter. De växande kraven inom vapentillverkningens område fordrade 
allt bättre järnkvaliteter, samtidigt som behoven av militära stödjepunkter för den 
framväxande kunga- och furstemakten påskyndade upprustningen.

Bakom den gynnsamma utvecklingen för järnet låg främst prisförändringarna orsa-
kade av långsiktigt fallande enhetskostnader. Särskilt framträdande var utvecklingen 
beträffande de vällda svärden, som under karolingisk tid successivt kom att tillverkas av 
härdat stål samtidigt som kvaliteten ökade. De förra kunde ta upp till en månad att 
framställa, medan de senare framställdes snabbare och krävde mindre materialåtgång. 

4 Postan, M.M., Medieval Trade and Finance. Cambridge University Press 1973, s. 138.
5 Hodges R., ’The beginnings of the Medieval Iron Industry in Western Europe. Craft Specialization and the 

Domestic Mode of Production’, in:  Medieval Iron in Society. Papers presented at the symposium in Norberg, 
May 6-10, 1985. Jernkontorets bergshistoriska rapporter. H 34, s. 299–306, Sprandel, R., ’Der Export von 
Schwedischen Eisen im Spätmittelalter und seine Bedeutung für Handel und Gewerbe in Nord- und 
Westeuropa’, in:  Medieval Iron in Society. Papers presented at the symposium in Norberg, May 6-10, 1985. 
Jernkontorets bergs historiska rapporter. H 34, s. 307–317. 

6 Hjärthner-Holdar, E., The Earliest Production of Iron and steel in Sweden. Sachsensymposium in Trondheim 
1–5 september 2007.
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Standardiseringen var också ett bevis på att smederna alltmer kontrollerade tillverk-
ningsprocessen och utgjorde en viktig orsak till att vapenhandeln kunde svara upp till 
den växande efterfrågan.

Den ändrade lokaliseringen och vidareförädlingen var naturligtvis också en nyckel 
till framgångarna. Under folkvandringstid var järnhanteringen antingen i händerna på 
några få specialiserade smeder nära knutna till stormännen eller också förankrad inom 
bondejordbruket för tillverkning av mer vardagliga redskap. Den ökade  specialiseringen 
bland smederna i städerna utgjorde ett alltmer framträdande drag i de hierarkiskt upp-
byggda statsbildningarna runtom i Europa. Det här var också städer som var tio till tju-
go gånger större än de mest utvecklade centralortsbildningarna i Skandinavien.7

7  Hodges, R., 1985, s. 303.

Figur 2. Från slutet av 1100-talet behärskades handeln med järn från Sverige av Hansan. Källa: Bergsbruk 
– gruvor och metallframställning. Sveriges Nationalatlas (SNA). Norstedts Förlagsgrupp AB 2011, s. 50. 
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We must establish, however, whether this new group of craftsmen replaced or supplemented 
smiths attached to the preeminent lineages and the great ceremonial centres (i.e. monaste-
ries). In fact, I believe these smiths represent a new breed – an additional tier in the artisan 
community, generated by some increase in the small-scale commodities´ market. It must 
have been a combination of all these craftsmen who occupied the first planned tenements of 
the 10th to 11th century towns.

Richard Hodges framhäver således betydelsen av ändrade socioekonomiska strukturer 
och inte minst befolkningsökningen som viktiga drivkrafter i övergången från enklare 
samhällsformer till statsbildningar i slutet av första årtusendet. Till detta ska också läg-
gas den växande specialiseringen och standardiseringen inom hantverksyrkena i städer-
na, liksom den ökade produktiviteten och de därmed sänkta styckekostnaderna. Ut-
vecklingen kunde inte heller åstadkommas inom lokalt avgränsade samhällen, utan 
krävde tillgång till en marknad som kän netecknades av en växande regional specialise-
ring. Här gavs utrymme åt såväl den specialiserade smeden i staden, som den mer var-
dagliga tillverkningen av redskap hos bysmeden på lands bygden.

När man läser Rolf Sprandels klassiker om järnhandeln under medeltiden nämns 
inte Visby i källorna och kartan över Europas järnmalmsförekomster berör för svenskt 
vidkommande endast Bergslagen.8 Perspektivet är kontinentalt, men kompletteras i 
denna artikel med senare engelsk forskning, där även handeln i hela Europa fångas 
upp.9 Den bild som därmed framkommer skiljer sig på en rad punkter från den tradi-
tionella beskrivningen med främst de kontinentala källorna som grund. 

Det var förmodligen etruskerna som lärde romarna järnhanteringens grunder och 
Populonia blev ett protoindustriellt centrum i Medelhavet för järnframställning, där 
råvaran hämtades från ön Elba. Under denna kulturs höjdpunkt mellan 600- och 
400-talen f.Kr. lär betydande kvantiteter järn ha tillverkats. Efter romarrikets tillbaka-
gång och pesten på 500-talet e.Kr. kom även järnproduktionen i södra Europa att drab-
bas av stagnation. Istället stärktes utvecklingen i Väst europa, som övertog den tidigare 
dominansen inom järnhanteringen från områdena runt Medelhavet. 

Före normandernas erövring av England 1066 hade landet varit en nordsjömakt 
med starka förbindelser till Skandinavien, men drogs under Henrik II:s regeringstid 
alltmer in i det kontinentala statssystemet och det nya imperiet kom att jämföras med 
det tyska, då den engelske kungen genom arv och släktskap även ägde betydande terri-
torier i hela västra Frankrike. Under andra halvan av 1100-talet inleddes därför på nytt 

8 Sprandel, R., Das Eisengewerbe im Mittelalter. Stuttgart 1968, s. 22f.
9 Crew, P., ’Iron working in a long time perspective’, in: Presentation at Furnaces, Foundries and Forges. 

Iron making Heritage Revisited. 50th Anniversary Spring meeting. HMS Birmingham 2012. https://www.
acade mia. edu/4718724. P. Crew bygger sin artikel på bland annat Childs, W.R., ’England´s iron trade in 
the fifteenth century’, in: The Economic History Review. XXXIV 1981, samt King, P., ’The production and 
consumption of bar iron in early modern England and Wales’, in: The Economic History Review. LVIII 2005 
och där anförd litteratur.
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ett uppsving inom järnhandeln i Europa och mot slutet av århundradet växte efterfrå-
gan i norra Italien och Frankrike och blev större än handeln med Orienten. Frankrikes 
ökade behov kunde ej längre tillgodoses av den inhemska produktionen, utan import 
förekom från dels Italien, dels i viss mån även från England. 

Under 1200-talet kom mönstret för järnhandeln i Europa att åter ändra karaktär 
och enligt R. Sprandel blev England successivt alltmer beroende av importerat järn. 
Även Nederländerna efterfrågade betydande mängder järn och Flandern blev ett vik-
tigt centra för handel med järn från övriga Europa. Samtidigt knöts handelskontakter-
na i de norditalienska städerna allt hårdare samman med övriga Europa och ett nytt in-
omeuropeiskt mönster för handeln med järn tog form. Områden med relativt stor till-
gång på lättreducibla lågfosformalmer var dels Baskien i norra Spanien, dels Fricktal i 
Schweiz, Erzberg och Hüttenberg i Österrike samt Bergslagen i Sverige. Handeln från 
dessa regioner administrerades av ett framväxande borgerskap i städerna som speciali-
serat sig på fjärrhandel med järn, där länder som Frankrike, England och Flandern ut-
gjorde växande underskottsområden. Tack vare handeln kunde tillverkningen koncen-
treras och produktionen översteg de egna behoven och befäste därmed mönstret i Eu-
ropas järnhandel under senmedeltiden.10 

R. Sprandel antar att järnproduktionen i Europa uppgick till cirka 30 000 ton per 
år i början av 1400-talet och ökade med 10 000 ton under seklet fram till 1500. Hälf-
ten av produktionen var förlagd till de tysktalande områdena i Europa – undantaget de 
östra delarna – 30 procent i Västeuropa tillsammans med det två stora producentom-
rådena Baskien och Bergslagen. 20 procent av produktionen ägde rum i Italien och 
Östeuropa. Närmare en tredjedel av exporten kom från Spanien och fördes till länder-
na runt Medelhavet samt Frankrike, Flandern och England. 

R. Sprandel menar att England var mer beroende av handeln med Spanien än vice 
versa. Här måste dock riktas viss kritik mot R. Sprandels siffror, som tar mycket lite 
hänsyn till blästbrukets bidrag till järnförsörjningen under den här behandlade perio-
den, även om han omnämner blästbruket i sydöstra Sverige inom Kalmar och Blekinge 
län. Omkring 10 procent av Englands samlade järnimport på cirka 3 000 ton per år un-
der slutet av medeltiden utgjordes av svenskt osmundjärn, vilket utifrån svenska förhål-
landen måste betraktas som en avsevärd mängd.

England blev således tidigt en importör av järn och i räkenskaper från 1260-talets 
Winchelsea omnämns import av 175 deciton (quintals) och importen fortgick in på 
1300-talet.11

Sandwich seems to have been much more important: over 5 000 quintals were arrested the-
re in 1294; national accounts for 1324 to 1328 show iron imports valued for customs at 
£406, £151, £302 and £569; and local accounts for 1343 to 1349 show average annual 

10 Sprandel, R., 1968, s. 87.
11 Childs, W.R., 1981, s. 27.



86

 imports of over 150 tons, with three years in excess of 200 tons. London was probably even 
busier and certainly imported over 400 tons in 1389. Sparse documentation for most ports, 
however, makes any suggestion of total national imports difficult, although imports ap-
proaching 1 000 tons a year would not be impossible.

Från slutet av 1300-talet drogs Kastilien in i det fransk-engelska hundraårskriget och 
Spanien kom under det följande århundradet att bli bundsförvant med Frankrike, men 
slöt 1466 avtal med England i samband med Spaniens enande under Ferdinand II av 
Aragonien. Ett traktat från senare delen av 1400-talet i England understryker Spaniens 
betydelse som exportland av järn, men nämner även osmundjärn och stål bland 33 vik-
tiga varor från nordöstra Europa, Holland och Baskien avsedda för den engelska mark-
naden. De spanska järnförekomsterna, som var relativt lättexploaterade och förekom 
rikligen, gav betydande kostnadsfördelar med tanke på dåtidens brytningsteknik. De 
relativt långa transporterna och nästan dubbelt så höga järnpriserna uppvägdes av kva-
liteten på det importerade svenska järnet med dess låga fosforhalt, som särskilt lämpa-
de sig som stål till den brittiska vapenindustrin.

Det är således först på 1400-talet som hamnstatistiken blir mer heltäckande och 
den entydiga bilden av Spanien som helt dominerande järnexportör till England fram-
träder tydligare. Att göra skattningar av den engelska produktionen visar sig dock vara 
svårt. För det sena 1200-talet nämns siffror på 900 ton, medan R. Sprandel hävdar att 
det engelska blästbruket svarade för 1 200 ton årligen. Därefter följde en tillbakagång 
under 1300-talet, men med en viss återhämtning under det därpå följande århundra-
det. Bilden ändrades först på allvar med introduktionen av masugnen i mitten av 
1500-talet, då produktionen i England ökade till cirka 5  000 ton årligen. Under 
1400-talet tillverkades således inte så mycket järn i landet, varför importen på drygt 
3 000 ton var vital för den framväxande engelska järnindustrin.

Problemet är att utröna härkomsten eller proveniensen hos det importerade engel-
ska järnet före 1450, då landet stod i nära förbindelse med merparten av de järnprodu-
cerande områdena i Europa.12

Swedish osmund is clearly identified by name. German and Central European irons are spe-
cifically identified as Colon (Cologne), Hungrys (Hungarian), and Botolf or Boutall iron 
(Butow in Pomerania or Beuthen in Silesia). ”Land” iron came almost invariably on Danzig 
ships and was clearly eastern, but I have been unable to identify its provenance. The iron of 
”amys” could be that of Almain, but more likely indicates iron of ”amyas” – Amiens. 

Det spanska järnet fördes mestadels till de engelska hamnarna på västkusten i laster som 
även innehöll färgämnen, dukar, kläden och vin. Även huvuddelen av Londons järnim-
port omhändertogs av spanska skepp eller köpmän (95 procent), men här förekommer 

12  Ibid., s. 33.
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brister i tullräkenskaperna som gör proveniensbestämningen svår. Wendy Childs häv-
dar, att Hansans järnexport till London under slutet av 1400-talet aldrig översteg mer 
än ett par hundra ton årligen och då huvudsakligen i form av osmundar, som leverera-
des i fat och ofta i relativt små laster. 

Det är således uppenbart att importen av järn från Spanien till England i första 
hand lossades på västkusten – London utgjorde delvis ett undantag – medan bilden är 
mer svårfångad beträffande införseln till hamnarna på ostkusten. Ipswich, Yarmouth 
och King´s Lynn hade en för engelska förhållanden relativt blygsam import, där Ips-
wich´ handel helt dominerades av osmund järn – mellan 30 och 104 ton årligen i mit-
ten av 1460-talet. Yarmouth hämtade ungefär 25 ton osmundjärn utifrån årligen och 
King´s Lynn mer än tre gånger så mycket under senare delen av 1400-talet. Hull var 
den största järnimportören på ostkusten, där hälften utgjordes av osmundjärn med 
över 100 ton årligen. Mindre import av osmundjärn förekom till städerna Boston och 
Newcastle.13

The national picture is clear. Osmund came only in modest amounts despite its good quali-
ty and the well-organized sea transport offered by the Hansards. Its import was highest in 
Hull, Lynn and London where Hansard trade was strong, but altogether in these ports only 
some 130 tons a year was to be expected. With additions of smaller amounts from other 
ports England´s usual import was probably no more than 170 tons, though a maximum of 
300 tons was possible if a major port had a busy year.

Andra områden på kontinenten som också levererade järn till England i ungefär sam-
ma mängd som osmundjärnet var Flandern, men proveniensen för detta järn har inte 
gått att fastställa. Järn från Steiermark med sin högre manganhalt och låga fosforinne-
håll gav kvaliteter som närmast liknade stål och var en viktig produkt för den engelska 
vapenindustrin. Dessutom förekom en betydande import av färdigarbetade järnpro-
dukter i form av inte minst krigsmateriel men också en rad civila järnförmål. Samman-
lagt uppskattar W.R. Childs importen till England i slutet av 1400-talet till omkring 
3 000 ton årligen, där Spanien stod för cirka 80–85 procent. Till detta vill hon även 
lägga mindre mängder importjärn till västhamnarna fram till och med hamnen i Sout-
hampton. Kvar blir då en tämligen blygsam andel övrigt importjärn om cirka 10–15 
procent, varav osmundjärnet var det dominerande. För svenska förhållanden innebar 
det således en export om cirka 300 ton osmundar årligen enbart till England under slu-
tet av medeltiden.

 

13 Childs, W.R., 1981, s. 38.
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Den svenska järnexporten
R. Sprandel har även studerat den senmedeltida svenska exporten av järn och då fram-
för allt fokuserat på organisation, kvantitet och kvalitet samt osmundens särprägel. Det 
mest intressanta med studien rör omfattningen av den svenska järnexporten satt i rela-
tion till produktionen i andra delar av Europa, bland annat Spanien och Tyskland/Öst-
errike. I slutet av medeltiden torde de nordtyska hamnarna årligen ha importerat cirka 
1 700 ton järn från Sverige, vilket var mer än exporten från norra Spanien, men betyd-
ligt mindre än från Erzberg i Steiermark eller Hüttenberg i Österrike. Under 1300-ta-
let var importen av svenskt järn till Nederländerna blygsam, men andelen ökade kraf-
tigt under slutet av 1400-talet. Importen till England och hamnarna i Yarmouth, Ips-
wich, King´s Lynn, Hull och Newcastle under samma period uppgick till mellan 3 och 
126 ton till respektive hamn, varav det svenska osmundjärnet således stod för en bety-
dande del. De årliga variationerna i efterfrågan var, som nämnts tidigare, stora.

De tullräkenskaper som redovisar största mängden svenskt järn härrör från Lü-
beck/Ham burg och finns bevarade från slutet av 1300-talet samt från 1492–1494. Un-
der 1300-talet infördes mellan 130 och 200 ton årligen till Hamburg och Lübeck, vil-
ket motsvarade mängden järn som togs från södra och västra Tyskland. Vid sekelskiftet 
1400 importerades mellan 500 och 1 000 ton för att mot slutet av 1400-talet öka till 
mellan 1 000 ton och 1 200 ton årligen. Det svenska järnet var nu helt dominerande på 
marknaderna i Lübeck/Hamburg. I Danzig konkurrerade det svenska järnet mot slutet 
av 1400-talet med järn från Ungern och Polen och importen uppgick till mellan 100 
och 200 ton årligen.

Det stora problemet utgör emellertid vad som ryms inom begreppet järn, där möj-
ligen prisuppgifterna i tullräkenskaperna kan lämna information om kvaliteten. Vid 
prisjämförelser på os mundar i 1300-talets England låg dessa relativt konstant, men un-
der 1400-talet i paritet med järn från Spanien. I Danzig var osmunden dyrare än järn 
från Polen och så kallad ”Land-eisen” och i Lübeck/Hamburg var osmundens pris un-
der 1300-talet jämförbart med priset på stål. Under 1400-talet sjönk emellertid priser-
na på den svenska osmunden i England och hamnade klart under prisnivåerna för 
spanskt järn och även andra jämförbara järnkvaliteter.

R. Sprandel noterar, att det under senmedeltiden förekom betydande prisvariatio-
ner rörande det svenska järnet på olika delmarknader ute i Europa. Genom export kun-
de stora vinster skapas, i synnerhet på de närliggande marknaderna i Danzig och Lü-
beck, medan svenskt järn var utsatt för stark konkurrens från inte minst Spanien på den 
mer avlägsna engelska marknaden. Det spanska järnet ansågs dock vara för dyrt för att 
kunna utkonkurrera det svenska järnet i de nordtyska hamnarna. R. Sprandels studier 
stöder därmed den tidigare forsk ningens iakttagelser om fallande järnpriser under sen-
medeltiden. För svenskt vidkommande blev situationen prekär, när omvandlingstryck-
et från utländska konkurrenter ökade och priset på svenskt järn i försäljningsledet re-
ducerades med upp till en tredjedel mellan 1340 och 1480. 
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Sjunkande järnpriser under medeltiden möjliggjorde en ökad efterfrågan och moti-
verade hyttväsendets införande, men också att det svenska järnet – främst osmunden – 
hade egenskaper som gjorde den eftertraktad ute i Europa. R. Sprandel konstaterar, att 
järnkvaliteterna varierade under senmedeltiden och kommer därför också in på vad jär-
net användes till. Förutom osmundar talar han om tyska järnkvaliteter under namn av 
Deuchel eller Deuleisen, och Graglach. Specialiseringen möjliggjorde tillverkningar av 
varjehanda smiden i form av bland annat harneskplåtar, bleck, plåtar, ringar, spännen, 
trådar med mera. Om Grag lach skriver även Sven Rinman, att det i första hand hand-
lade om att framställa stål:14

Uti Steyermark, i synnerhet vid Vordenberg och Eissenartz, har fordom råstål erhållits direkt 
av själva malmen, genom dess nedsmältning uti små låga blästerugnar, eller Stückofen. Den 
härvid erhållne smältan, eller färskan, har då först blivit sönderhuggen uti tvenne halvmas-
sor, eller Stück, varefter det mjuka järnet, som håller sig vid yttra kanten av smältan, först bli-
vit avskilt under namn av Graglack; men den inre delen, eller kärnan, av de tvenne sönder-
huggne Stück, som då till större delen varit ett järntågigt stål, fördes till en art av smälthärd, 
varest det under stark vällhetta blev renat ifrån vidare Graglack, eller medföljande järn, samt 
sönderhuggit uti smärre stycken, uträckt, härdat och avslagit uti stumpar, samt försålt till 
garvstålshamrarna, under namn av Rauch- eller Raustahl, att förbättras genom garvning. 

Garvstålshamrarna var, enligt S. Rin man, vanliga knipphamrar, där råstålet garvades 
och utsmiddes. Utifrån beskrivningen av formen på de framställda ämnesjärnen vid 
dessa styckugnar är det lätt att associera till likheterna med den svenska osmunden.

Även Radomir Pleiner behandlar handeln med järn i Europa under medeltiden och 
redan år 1100 såldes järn på marknaden (en ferronus qui vendit Ferrum in foro) i Bour-
ges i Frankrike och 1161 utrustade venetianarna tempelriddarna med smiden inför det 
fjärde korståget.15 Av större betydelse är bevisen för leveranser av järn över långa av-
stånd från olika länder via de ledande europeiska hamnarna vid denna tid. Handeln av-
såg varor för transitering av järn och redovisades antingen i pengar eller upptogs i kvan-
titeter. Baskiska järn från Spanien dyker upp i importlistor från Brügge 1252, liksom 
även svenskt järn. Denna hamn var mycket betydelsefull på 1200-talet och svarade un-
der de följande århundradena för leveranser av omfattande mängder järn till hamnar 
utmed Atlantkusten, även så långt norrut som till Skottland. 

Vid slutet av medeltiden exporterade Sverige omkring 1 700 ton järn per år, särskilt 
till de tyska och de baltiska hamnarna. Här förekom konkurrens med Hamburg, som 
också hämtade järn från Westphalen, men även från Danzig, Riga och Reval. Här 
 omsattes även andra typer av järn, bland annat från Schlesien, Slovakien och Ryssland. 
Järn från kontinenten importerades således till England via Hull, Newcastle samt 

14 Rinman, S., Bergwerks Lexicon. Andra Delen. Stockholm 1789, s. 462.
15 Pleiner, R., Iron in Archaeology. The European Bloomery Smelters. Prag 2000, s. 280f.
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King´s Lynn, där också Hansan hade kontor. Fartygslaster med järn (216 ton) som an-
lände till Hull 1391–1392 visade ett tydligt importmönster för England, där 50 % kom 
från Spanien, 43 % var svenska osmundar, 2 % ”land-järn”, som nästan alltid levererades 
av skepp från Danzig, 1 % kom från Ungern samt 4 % utgjorde övrigt järn. Varorna 
transporterades som stänger i buntar medan osmundarna förpackades i fat.16

Eli Heckscher behandlar den svenska järnexporten och noterar att osmundjärnet 
för första gången omnämns i en holländsk tulltaxa från mitten av 1200-talet.17 Under 
1300-talets sista tredjedel ökade exporten från Stockholm till Lübeck från 275 till 900 
ton per år och mot slutet av följande århundrade hade utförseln stigit till 1 100 av sam-
manlagt 1 300 ton. Svenskt järn betingade på marknaden i Nord-, Mellan- och Västeu-
ropa, enligt E. Heckscher, ett pris som låg en och en halv gång över det tyska järnets 
pris och i Östersjöområdet var det svenska järnet helt dominerande. I England sam-
manföll osmundjärnet i såväl pris som måttsystem med stålet, vilket indikerar att det 
värderades högre än vanligt järn.

Gemensamt för forskningen om den medeltida handeln med järn är att den är 
 koncentrerad till tidig eller sen medeltid, även om R.  Pleiner och i viss mån även           
E. Heckscher försöker beskriva hela perioden. I första hand konstateras, att det expor-
terades järn från norra Europa redan under järnåldern och att järnet i Norden då hade 
vissa kvaliteter som efterfrågades av marknaden på kontinenten och i England. Den re-
lativt omfattande tidigmedeltida järnproduktionen och möjligheten att härda järnet 
gav det direktframställda svenska järnet ett gott rykte.

Det som saknas inom forskningen är kopplingen mellan det inledande blästbruket 
och den senare bergmalmsbaserade tillverkningstekniken. Specialiseringen inleddes 
långt tidigare än i samband med hyttväsendets framväxt och introduktionen av 
osmundjärnet. Den starkt regionalt förankrade järntillverkningen inom blästbruket i 
form av spad-, lie-, ring- eller tenformade ämnen drevs fram av utvecklingen på mark-
naden och den ökade efterfrågan på järn. Med hyttväsendets framväxt möjliggjordes 
en förändring av produktionsvillkoren och kostnaderna per enhet för framställning av 
järn sjönk. Det är denna utveckling vi nu ska granska närmare. 

Produktionskostnader för tillverkning av järn 
För att kunna göra beräkningar av produktion och konsumtion av järn under medelti-
den behöver vi bilda oss en uppfattning om prisutvecklingen för olika insatsvaror mer i 
detalj. Här finns bland annat undersökningar från England som kan kasta ljus över för-
hållandena. Från förhistorisk och tidig romersk tid finns det i England anmärkningsvärt 
många bevarade lämningar av järn i form av bland annat 1 500 så kallade currency bars 
samt ett tjugotal luppar och ämnesjärn av olika slag. Det ursprungliga begreppet 

16 Bearbetade uppgifter från Childs, W.R., 1981. Se även P. Crew i denna volym s. 151–189.
17 Heckscher, E., Svenskt arbete och liv från medeltiden till nutiden. Stockholm 1941, s. 57.
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 currency bars, vilket antyder en relation till gällande mynt, är idag starkt ifrågasatt, inte 
minst i England. Dessa järn antas ha representerat en form av ämnesjärn, där kvaliteten 
bestämdes av storlek och form och visade en tidig regional specialisering eller kan till 
och med kopplas till enskilda producenter. Currency bars vägde mellan 250 och 900 
gram och förekom således under en starkt avgränsad tidsperiod. 

Under romartiden skedde i sydöstra England en markant ökning såväl i storleken 
på slagghögarna som på produkterna, vilket återspeglar den växande efterfrågan på 
järn, driven åtminstone till en början av ökade militära- och befästningskrav. Det finns 
flera brittiska exempel på väl smidda rektangulära stänger upp till 6 eller 8 kg, i synner-
het från de romerska forten i Strageath och Newstead. Dessa ämnesjärn återspeglar så-
väl en ökad produktion som en tilltagande standardisering inom järnhanteringen. 

För medeltiden finns få bevarade järnluppar eller tackor i England, men istället fö-
rekommer en rad skriftliga källor. Även om de är ganska utspridda över tid, ger de en 
bra bild av den viktigaste utvecklingen, särskilt efter införandet av vattenbläster i bör-
jan av 1400-talet. För manuellt drivna blästerugnar är huvudkällan från Tudeley i Kent 
från 1350-talet. Med en teoretisk luppstorlek på cirka 30 pound – ett pound är 0,454 kg 
– var förhållandena lite annorlunda jämfört med den romerska perioden. Lupparna 
kompakterades till block innan uträckningen påbörjades och omformningen till tenar 
och ämnesjärn vidtog. 

Med införandet av vattendriven bläster i början av 1400-talet skedde en dramatisk 
ökning av produk tionen, men i grunden användes samma blästbruksteknik oförändrad 
under de följande 300 åren. Luppar framställdes i blästan, kompakterades och höggs 
sedan i bitar. Storleken på lupparna var imponerande, där inte minst introduktionen av 
vattendrivna hammare utgjorde ytterligare ett viktigt steg (diagram 3). ”Ämnena” kun-
de ökas i storlek till uppemot 8–12 kg. 

C. Phillips har utifrån bevarade räkenskaper från Milnthorpe uppskattat produktio-
nen i ugnarna till ett medelvärde på 200 kg av smidbara ämnesjärn varje dag. För att sät-
ta in blästbruket i sitt sammanhang, kan man kortfattat jämföra det med den dagliga 
produktionen från träkolsmasugnar. De tidigaste masugnarna i Weald under 1500-talet 
producerade något mindre än ett ton tackjärn per dag. När tekniken därefter spred sig 
till södra Wales och Midlands, skedde en snabb ökning av storleken på ugnarna och den 
dagliga produktionen. En drivkraft bakom förändringarna var de stigande träkolspriser-
na på 1500-talet under prisrevolutionen, som påskyndade övergången till ny teknik och 
resulterade i en fallande träkol/järn-kvot (diagram 6). Den sista träkolsmasugnen i Eng-
land drevs fram till 1926, då produktionen stigit till imponerande 30 ton per dag.

Träkolskostnaden utgjorde den mest betydande delen av produktionskostnaderna 
(diagram 4). Det övergripande mönstret är helt klart; stigande priser fram till 1400 och 
därefter ett prisfall, varefter följde relativt stabila priser fram till 1540-talet, då en snabb 
och kontinuerlig ökning inleddes förorsakad av Tudor-inflationen. Kostnadsökningar-
na för kol avspeglades även i höjningar av lönerna, vilket naturligtvis var en bidragande 
orsak till de ökade träkolspriserna (diagram 5). 
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Införandet av vattendriven bläster i England i början av 1400-talet innebar också en 
ökad efterfrågan på träkol.18 Trots detta sjönk kolkostnadernas andel av de totala kost-
naderna, vilket torde förklaras med en förändring i tekniken för framställning av trä-
kol, från småskalig tillverkning i gropar till kolmilor. I Sverige förekom liggmilor redan 
under yngre järnålder,  medan resmilor introducerades under högmedeltiden 1220–
1350, det vill säga i nära anslutning till vattenhjulets införande. Såväl vattenhjulet som 
resmilorna torde således ha etablerats betydligt tidigare i Sverige än i England. 

Träkolspriserna har därför helt klart haft stor inverkan på kostnaden för att fram-
ställa järn och relationerna torde även kunna överföras på svenska förhållanden (tabell 
1). Att det skulle ha förekommit en energikris och därmed brist på träkol i England 
 under medeltiden som förklaring till de höga träkolspriserna förnekas bestämt av flera 

18 I Sverige finns belägg för vattenhjul i Tvååker 1197, det vill säga 200 år tidigare än i England.

Tabell 1. Produktionskostnader i England 
för framställning av stång järn 1330–1754. 
Källa: Crew, P., 2012, s. 11.

Diagram 3. Dygnsproduktion för blästerugnar och träkolsmasug-
nar i England 400 f.Kr.–1700 e.Kr. 
Källa: Crew, P., 2012, s. 5.
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Diagram 4 och 5. Träkolskostnader och löner i England 1250–1800 (pence/kvart = 50 kilogram). Källa: 
Crew, P., 2012, s. 9. Det finns två uppsättningar av data i diagrammet – de svarta punkterna är från 
Thorold Rogers och utgör i huvudsak detaljhandelspriser för kol inhandlade hos kollegor i Oxbridge – 
de färgade prickarna är från ett brett spektrum av järnproducenter och representerar självkostnadspriset 
på kol, och är därför i allmänhet lägre.

forskare.19 Trots den dramatiska ökningen av priset på kol, i synnerhet från 1520 och 
framåt, förblev dess andel av produktionskostnaderna påfallande samstämmig över tid. 
Träkol utgjorde i allmänhet 50 till 60 % av den totala kostnaden, men med något lägre 
procentandelar när råmaterialet inte behövde upphandlas. Arbetskraftskostnaderna 
utgjorde till en början cirka en tredjedel, men med en gradvis reducerad andel som blev 
särskilt tydlig i samband med masugnens införande. Detta berodde på ett samspel av 
flera faktorer:

– den ökade omfattningen av produktionen (skalfördelar) 
– en systematisk minskning av träkol/järnförhållandet (diagram 6), beroende 

initialt på införandet av vattenkraft och sedan förbättrad effektivitet vid så-
väl blästbruk som masugn

– reducering av de mandagar som krävdes för att producera en enhet järn.

19 Se bland annat Schubert, H.R., History of the British Iron and Steel Industry from 450 B.C. to A.D. 1775. 
London 1957, Hammersley, G.F., ’The Charcoal Iron Industry and the Fuel 1540–1750’, in: The Economic 
History Review 26. 1973, s. 593–613.
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Uppgifterna, som bygger på P. Kings och W.R. Childs arbeten, visar fortsättningsvis på 
den snabba produktionsökningen under 1700-talet, främst i samband med koksens in-
förande, utvecklingen av ångkraften, Corts puddelprocess samt introduktionen av de 
så kallade reverber- eller flamugnarna.

Ämnesjärn i den tidigare nordiska forskningen
Medieval and later iron mining cannot be proved to have had any direct connection with ear-
lier, primitive iron production as the methods, raw materials and associated organization are 
so radically different. Iron mining was probably initiated following continental examples, and 
contacts between Sweden and Germany must therefore have been of great importance.20 

Bland forskarna i vårt land rådde länge en tämligen stor enighet om att åtminstone 
fram till och med vikingatiden var handeln med järn tämligen begränsad för att inte 
säga ”primitiv” och om den förekom, var den starkt lokalt och regionalt avgränsad.21 
Trots citatet ovan öpp nar dock Åke Hyenstrand upp för att områden som Dalarna och 
Gästrikland redan 500–1000 e.Kr. uppvisade en järnproduktion om 3,5 ton per år, 

20 Hyenstrand, Å., ’Iron and iron economy in Sweden’, in: Clarke, H., (ed.). Iron and Man in Prehistoric 
Sweden. Stockholm 1979, s. 144. 

21 Hansson, P., Samhälle och järn i Sverige under järnåldern och äldre medeltiden. Exemplet Närke. Uppsala 
1989.

Diagram 6. Träkol/järn-kvot 1250–1750. Källa: Crew, P., 2012, s. 11.



95

 vilket otvivelaktigt innebar att en betydande överskottspro duktion, inriktad på handel, 
måste ha förekommit.22 På motsvarande sätt skedde en utveckling av blästbruket i Väs-
tergötland, Halland, Skåne, Jämtland och något senare även Småland. Under folkvand-
rings- och vendeltid växte det även fram specialiserade handelscentra och Birka etable-
rades som en central ort för handel och även export. Något senare grundades Visby 
som blev ett säte för handeln i Östersjön inom den framväxande Hansan.23

Alongside the geographical distribution routes iron also had other routes: social and com-
munity-oriented. Supply and demand, production, distribution, and consumption of pro-
ducts based on a particular raw material must have created elaborate networks of economi-
cally dependent factors. Different types of trade grew up.

Avgörande för lokaliseringen av dessa tidiga blästbruksplatser var tillgången på rödjord 
eller myrmalm, som krävde en tämligen vidlyftig arbetsorganisation för insamling av 
allehanda insatsvaror. Olika produk tionsplatser var sedan, enligt Å. Hyenstrand, för-
enade i ett nätverk, där det framställda järnet transporterades till speciella lagringsplat-
ser. Därifrån fördes sedan järnet till anläggningar som tillverkade olika former av äm-
nesjärn, det vill säga sekundärsmidet var ofta skilt från själva järnframställningsplatsen. 
Ämnesjärnen kunde sedan avyttras till olika handelsplatser eller smeder för vidare till-
verkning av olika artefakter. En del av produktionen gick på export. Å. Hyenstrand no-
terar tre viktiga stadier i processen; tillverkning av råjärn, ämnesjärn och artefakter. De 
olika stadierna från smälta till färdigt handelsjärn framgår av tabell 2. 

I Sverige har man dokumenterat omkring 1 750 ämnesjärn, varav bara ett fåtal har 
daterats. Ibland kan det skilja upp till 1 000 år i dateringarna för samma slags ämnes-
järn, vilket försvårar tolkningarna. Problematiken med ämnesjärnens olika form, regi-
onala fördelning och spridning förstärks av att vi således inte vet när de olika typerna 
introducerades eller när de slutade tillverkas.24 Till detta kommer svårigheter beträffan-
de uppskattningar av ämnesjärnens proveniens vid fyndplatser för sekundärsmide. Re-
presentativiteten beträffande de återfunna ämnesjärnen är också svag och en betydan-
de del av fynden har kopplats till rituella handlingar eller offergåvor. Att det skulle röra 
sig om nedgrävt ”reservkapital” verkar inte troligt. De få dateringar som finns av de 
återfunna ämnesjärnen pekar i riktning från yngre järnålder fram till och med vikinga-
tid för de vanligaste typerna, det vill säga före den här aktuella undersökningsperioden. 

Merparten av de ämnesjärn som bland annat analyserades i de så kallade Helgöstu-
dierna från 1970-talet härrör från folkvandrings- och vikingatid. Det gäller såväl spad-, 
lie-, som spetsformiga ämnesjärn, liksom även järn av så kallad mästermyrtyp. Använd-
ningen av det engelska begreppet currency bars antyder också att ämnesjärnen dessutom 

22 Serning, I., 1976, s. 58.
23 Hyenstrand, Å., 1979, s. 145.
24 Englund, L.-E., Uppsala 2002, s. 298ff.
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skulle ha andra egenskaper än bara tjäna som material för tillverkning av varjehanda 
bruksföremål.25 

Currency bars are here defined as iron which has been hammered out into a particular sha-
pe but which cannot be interpreted as a utilitarian object. This excludes the so called Bölinge 
type (Nihlén 1939), which were previously regarded as currency bars, as they are made of 
bloomery iron which has been chopped up, but not worked any further. The same is true to 
“finger iron” (Nihlén 1932) which is chopped but not cut right through. Neither the plough-
share shaped objects nor the iron rings can at present confidently be assumed to be currency 
bars. The plough-share shaped objects with their two opposed flaps are much more remini-
scent of ards or iron spade sheaths, while the iron rings with their high standard of manufac-
ture and regular composition may well have been objects in their own right.

Det här är förvillande, i synnerhet som många av ämnesjärnen försvinner före den här 
aktuella perioden och många ändrar form och namn, samt inte minst kvalitet. I södra 
Sverige med näs tan 50 procent av de i projektets databas identifierade slaggförekom-
sterna har ämnesjärnen som redovisas i Helgöstudien haft nästan ingen eller mycket li-
ten spridning. Istället dominerar andra former eller så saknas nästan helt ämnesjärn 
som kan hänföras till den här aktuella perioden.

Samtidigt som de spadformiga ämnesjärnen successivt försvinner ur fynddepåerna 
i norra Sverige, framträder under vikingatid och tidig medeltid en ny form av ämnes-
järn i Småland och gränstrakterna mot de danska landskapen. Klodejärnet var avsett 

25 Hallinder, P., Haglund, K., 1978, s. 30. I den engelska diskussionen representerar ”currency bars” ett tjugotal 
typer av ämnesjärn som existerade under perioden 400 f.Kr. till vår tideräknings början. 

Tabell 2. Använda begrepp inom blästbruksforskningen. 

Produkt (engelsk benämning) Kvalitet

Smälta (raw bloom) Slaggblandad otät järnklump. Kan klyvas.
Lupp (bloom) Omsmält smälta alternativt ytrensad och yttätad smälta.
 Kan klyvas.
Konsoliderat block (billet) Kompakterat block innan uträckningen påbörjas.
Kort ten (short bar) Inledningsvis uträckt järn.
Lång ten (long bar) Inledningen till ämnesjärn. Lieformade ämnesjärn är i princip 
 långa tenar.
Ämnesjärn (iron bar) Järn färdigt att formas till redskap eller dylikt. Järnet befinner sig 
 i den vanligaste handelsformen.
Handelsjärn (trade iron) Överhuvud taget järn, som man kan handla med. I princip även 
 två- eller fyrkluvna smältor, dock vanligen ämnesjärn.

Källa: Englund, L.-E., Blästbruk. Myrjärnshanteringens förändringar i ett långtidsperspektiv. Uppsa-
la 2002, s. 44.
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för vidareförädling och export men förekom även som avradspersedel. Fynden är ock-
så mer förlagda till produktionsplatser och avsättningsområden för handel. På dessa 
platser förekommer också ofta fynd av klimpjärn med mer obestämd form. Klimpjär-
net har av Vagn F.  Buchwald tolkats som ett enklare halvfabrikat och har påträffats 
bland annat i södra Halland och antas vara en mindre del att ett klodejärn. Rikliga 
mängder klimpar av järnämnen har även återfunnits i samband med utgrävningar av 
blästbruksplatser på fler orter i södra Sverige, inte minst i Kalmar län.

Den av tidigare forskning framtagna och här grovt skissade bilden av ämnesjärnens 
uttalade proveniens, bristande överlappning och starkt standardiserade former torde 
därför kunna ifrågasättas. Under vissa perioder och för några typer av ämnen är det be-
visligen så, att de återfunna ämnesjärnen även brukades som offergåvor, men detta har 
knappast varit avgörande för dessa föremåls form eller fyndplats. Genom dateringar av 
ämnena är det uppenbart, att en stor del av fynden av ämnesjärn i gravar och på rituel-
la platser emellertid upphörde under vikingatid. Från vissa områden med betydande 
järnframställning, exempelvis norra Småland, förekommer dessutom inga eller mycket 
få påträffade depåer av ämnesjärn. Till bilden hör också att de återfunna föremålen re-
presenterar en mycket liten del av den totala produktionen, då merparten av de fram-
ställda ämnesjärnen har försålts eller exporterats. 

Den som på senare tid mer systematiskt sökt analysera, datera och beskriva olika 
former av ämnesjärn i Europa är V.F. Buchwald.26 I sina studier gör han en uppdelning 
av järnåldern i dels en äldre del, dels en yngre med början i folkvandringstid omkring 
400 e.Kr. (se figur 3 och tabell 3). I keltiska områden på kontinenten dominerade dub-
belspetsiga ämnesjärn under perioden 500–Kr.f., medan Sveriges Nationalatlas fast-
ställer tidpunkten för dessa ämnesjärn till efter Kr.f. och samtida med de svärdformiga 
ämnesjärnen.27 De dubbelspetsiga ämnena vägde 3–10  kg, var ofta kvadratiska eller 
rektangulära till formen och 30–55 cm långa. En av ändarna var ofta böjd för att under-
lätta transport. Ämnesjärnen, som ofta påträffats i större depåer, användes för tillverk-
ning av de berömda keltiska svärden, men också till varjehanda redskap och som nytto-
föremål inom hushållen. 

Som tidigare nämnts utvecklades järnhanteringen betydligt i romarriket och till-
verkningen spreds även utanför imperiets gränser. I England benämns de svärd- och 
spetsformiga ämnesjärnen som återfunnits från denna period currency bars, vilket an-
tyder en relation till gällande mynt. Kvaliteten på dessa ämnesjärn var, enligt forskarna, 
tämligen låg och därför troligen också avsedda för enklare verktyg åt hushållen och till 
andra vardagliga nyttoföremål. Trots namnet kunde de således inte konkurrera med de 
dubbelspetsiga ämnesjärnen. 

26 Buchwald, V.F., Iron and steel in ancient times. Historisk-filosofiske Skrifter 29. Det Kongelige Danske 
Videnskbernes Selskab. Viborg 2005, samt Iron, steel and cast iron before Bessemer. Historisk-filosofiske 
Skrifter 32. Det Kongelige Danske Videnskbernes Selskab. Viborg 2008, Pleiner, R., 2006, s. 23ff.

27 Bergsbruk – gruvor och metallframställning. Sveriges Nationalatlas (SNA). Norstedts Förlagsgrupp AB 2011, 
s. 30.
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Under yngre järnålder (400–1050) dyker nya ämnesformer upp. I V.F. Buch walds ge-
nomgång för denna period skedde en märkbar förskjutning beträffande ämnesjärnens 
spridning från kontinenten till norra Europa och Skandinavien. Frågan är om detta 
 också återspeglade en reell förskjutning i produktionen? Danmark sägs utgöra ett un-
dantag, där det inte på samma sätt har funnits standardiserade ämnesjärnsformer och de 
återfunna kloderna mycket väl kan vara importerade från andra sidan sundet. Förutom 

Figur 3 och tabell 3. Ämnesjärn för handel i Europa (0,0–0,3 % kolhalt). Källa: Buchwald, V.F., 
Iron and steel in ancient times. Viborg 2005, s. 103 och 126. Renritad karta av Lena Berg Nilsson. 
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spadformiga ämnesjärn i ett stråk från Tröndelag in i Jämtland, Hälsingland, Dalarna 
och Gästrikland ner till Gotland, förekom även lieformade ämnesjärn på Öland och i 
östra Småland. På Öland har också hittats tenformiga /spets formiga ämnesjärn. 

I Dalarna, men även i Mälardalen, förekom stavformiga ämnesjärn. V.F. Buchwald 
nämner också ämnesjärn av mästermyrtyp som påträffats på Gotland, ett fynd i Skåne 
samt tre fynd i Danmark. Så kallade ringformiga ämnesjärn har hittats på Gotland, i 
Dalarna och Mälardalen. Kännetecknande för dessa heterogena former av ämnesjärn 
är att de hade en kolhalt på 0–0,3 %, 0–0,5 % fosfor samt smärre mängder slagginne-
slutningar. De olika formerna hos ämnesjärnen, som ofta transporterades över längre 
sträckor, gjorde det möjligt för smeden att lättare känna igen material och bedöma kva-
liteterna från olika områden. 

I Norge kallades tidigare ämnesjärnen för ”vevjern”, men numera talas istället om 
järnbarrer. Drygt 8  500 har påträffats och precis som i Sverige rör diskussionen där 
främst frågor om typ av järnframställning och handel. V.F. Buch wald nämner att det i 
södra Norge (Valdres) under tiden 300–1300 tillverkades speciella skedformiga äm-
nesjärn liksom även kil- och yxformiga ämnen, som han hänför till olika former av stål-
ämnen. Ämnena var mindre än de föregående nämnda ämnesjärnen och innehöll 0,3–
0,8 % kol, men saknade fosfor eller slagginneslutningar. Fortfarande var de tämligen 
heterogena, ofta försedda med en böj eller krok eller också ett hål för att underlätta 
transporter. Till stålämnen hänför V.F. Buchvald också de järn som i Sverige går under 
benämningen Kalmar- och Blekingejärn. Dessa ämnesjärn förlägger han dock något se-
nare i tid eller från vikingatid och fram till medeltidens slut.

Lars-Olof Larsson behandlar också olika former av ”smålandsjärn” främst utifrån 
skriftliga belägg.28 

Det äldsta skriftliga belägg som åtminstone kraftigt indicerar en exportinriktad småländsk 
järnproduktion finns i en handelsordning för den danska staden Flensborg från tidigt 1300-
tal. I denna finns sortimenten Kalmarejärn och Blekingejärn. Detta järn, utfört över Kalmar 
och hamnar i det danska Blekinge, har sannolikt framställts i Kalmars och blekingehamnar-
nas uppland. Eftersom även de senare sannolikt sträckt sig långt upp i Småland och Blekinge 
har obetydliga limonitmalmstillgångar, kan såväl Kalmare- som Blekingejärnet på goda 
grunder antas ha varit ett ”smålandsjärn”.

Kvaliteten och karaktären på detta järn framgår ej av texten i handelsordningen, utan 
där talas om ”Toln … for hundrith climp jern eldær Blekungs jærn eldær Kalmars jærn 
sex penninge”. Noteringen nämner således ett klimpjärn, vilket möjliggör en tolkning av 
att de tre ämnesjärnen värdemässigt var identiska och väl kända av samtidens  köpmän. 
V.F.  Buchwald antar att Kalmarjärnet var identiskt med ett långsmalt, linjalformat 

28 Larsson, L.-O. & Rubensson, L., Från blästbruk till bruksdöd. Småländsk järnhantering under 1000 år. 
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. Nr 35. Stock holm 2000, s. 20f.
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 ämnesjärn, eller snarare stål, med en vikt på omkring ett halvt kilo. Blekingejärnet ut-
gjorde ett något lättare tenformat ämnesjärn, medan det mer slaggrika klimpjärnet 
vägde 2–3 kg och sakligt låg nära klodejärnet, vilket omtalas i talrika källor från medel-
tidens slut och en bit in i nyare tid.

En speciell form av ämnesjärn under medeltiden var således det så kallade ”fellu-
jernet” eller de kluvna ämnesjärnen, också benämnda klodejärn (figur 4). Termen tor-
de ha danskt ursprung och är tidi gast belagd i en jylländsk jordebok från 1498.29 Det 
var ett tämligen orent blästerjärn, som enligt V.F. Buchwald kunde väga upp till 12 kg, 
men bara innehöll drygt hälften så mycket järn. När luppen var klar och ännu mjuk 
klövs den med ett eller tre yxhugg, troligen för en slags kvalitetskontroll. Klodejärn, 
kloddejärn eller klotjärn var särskilt vanligt förekommande i södra Småland, Halland/
Skåne och Danmark, men förekom även på vissa håll i Centraleuropa. Förekomsten av 
dessa ämnesjärn har daterats till mellan 800–1600.30

Alla former av ämnesjärn, det vill säga spadformiga, dubbelspetsiga, tenar, svärdformiga eller 
band formiga, har det gemensamt att de är lätta att testa kvaliteten på. Sannolikt är varje äm-
nesjärnstyps utbredning också det område, där man vid en viss tidpunkt förstod det kommu-
nikativa språk, som formen utgör. Luppen är däremot lika över stora delar av hela Europa.

V.F. Buchwald betraktar ”fellujernet” och klodejärnet som ett Skandinaviskt ämnesjärn 
och ett handelsjärn under medeltiden. Däremot är det tveksamt om man kan betrakta 
klodejärnet som en standardiserad produkt över tid. I jordeböcker från 1600-talet an-
gavs järnskatten för gårdar i norra Skåne ofta alltjämt i stycken, där fyra stycken (klo-
dejärnet delades ju i fyra delar med hjälp av tre yxhugg) räknades som ett lispund, vil-
ket ger V.F.  Buchwalds tolkning av klodejärnets vikt och funktion ett visst stöd.                 
L.-O. Larsson anser dock att järnskatterna på helgårdarna i de dansk-svenska gräns-
bygderna torde ha tillkommit långt före nyodlingsperioden under medeltidens slut. 
Problemet är nog mer komplicerat och det är snarare så, att skattenaturerna i jordebo-
ken legat fast sedan medeltiden, och därför är det tveksamt om man över huvud taget 
betalade skatt i järn under 1600-talet, även om det står så i jordeböckerna. 

Sammanfattningsvis kan man säga, att forskningen i Sverige om olika ämnesjärn är 
tämligen enig om den starka proveniensen och bristande överlappningen beträffande 
produktionen. Tolkningen skiljer sig däremot huru  vida det återfunna depåmaterialet 
är att betrakta som ett ämnesjärn eller kan kopplas till rituella handlingar och/eller har 
grävts ner som sparkapital. I förstnämnda fallet tolkas fynden som representativa för 
en specialiserad tillverkning av en viss järnkvalitet, i det senare som en offergåva, knap-
past användbara för vidare förädling. Svag heterna i båda dessa förklaringar är avsakna-
den av tidsperspektiv till följd av bristande dateringar, då redovisningen av olika slags 

29 Ibid., s. 49.
30 Magnusson, G., 1986, s. 276f.
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Figur 4. Utbredning av olika typer av ämnesjärn i Skandinavien omkring 
400–1200. Källa: Buchwald, V.F., Iron and steel in ancient times. Viborg 
2005, s. 245. Renritad karta av Lena Berg Nilsson.



103

ämnesjärn utan tidsangivelser blir svårtolkade och ej förklarar dynamiken över tid. 
Dessutom torde de få återfunna ämnena knappast vara representativa för den produk-
tion som förekommit såväl lokalt som regionalt. Forskningen säger inte heller något 
om huruvida de olika ämnesjärnen överlappat varandra i konsumtionsledet, vilket är 
avgörande om vi vill komma åt den mer praktiska användningen av olika järnkvaliteter.

Terminologin och principer för klassificering av ämnesjärn
It is very interesting that each region/country has rather different forms and varieties, espe-
cially with the later more elaborate shapes of iron. I suspect that it is probably impossible to 
arrive at a pan-european terminology, so perhaps it is better to keep the type definitions and 
names from each country – the key is careful definition and description.31 

Ämnesjärn utgjorde således en mellanprodukt, ett järn färdigt att formas till redskap 
eller dylikt och förekom i såväl formmässigt som strukturellt i betydande antal variatio-
ner runt om i Europa. Orsakerna härtill är omdiskuterade och benämningarna på vissa 
ämnesjärn är såsom i fallet med currency bars rent missvisande. Syftet med följande av-
snitt är att söka komma fram till en modell för hur man skulle kunna dela in ämnesjär-
nen i vårt land före osmundens införande och på så sätt bättre belysa frågan om ämnes-
järnens standardisering, spridning samt utvecklingen av olika metallurgiska tekniker, 
liksom frågor om hantverk och verkstadstraditioner. 

Ämnesjärnen var således främst avsedda för vidare framställning av olika hantverks-
mässiga produkter, och en klassificering måste därför baseras på dels tekniska, dels ut-
seendemässiga kriterier.32 Beträffande de tekniska kriterierna tas i första hand en ut-
gångspunkt i själva blästbruksprocessen och den direkta bearbetningen som vidtog i 
samband med att luppen tagits ur ugnen. Två typer av föremål kan här urskiljas. De för-
sta inkluderar de som, för det mesta, inte var hamrade och hade ojämna ytor. Dessa ob-
jekt benämns i Sverige för luppar. Den andra kategorin omfattade föremål vars ytor 
alltjämt var deformerade och därför kan benämnas för olika former av halvfabrikat. 
Hit torde man kunna föra kloden och klimpjärnen. 

Utseendet eller formen på ämnesjärnen utgör ett andra kriterium för klassificering, 
där olika kategorier identifierats med hänsyn till hur ämnena bearbetats (se figur 5). I 
sin studie av olika ämnesjärn under fransk järnålder anser Marion Barrenger/Philippe 
Fluzin att en viktgräns kan dras för järn vid omkring 300 gram (jämför osmundvikten). 
Ämnesjärn över denna gräns – quadran gular bars – benämns fyrkantstjärn, medan den 
lättare gruppen – draft bars – utgör mer bearbetade ämnesjärn och har dessutom ofta 
någon form av ytterligare kännetecken i form av en böj eller vikt kant (spadjärn). Om 

31 P. Crew i samtal 2014-01-30.
32 Diskussionen om klassificering av ämnesjärnen bygger bland annat på Barrenger, M., Fluzin, P., ’From raw 

iron to semi-product: Quality and circulation of materials during the iron age in France’, in: Archaeometry 
54.4. 2012, p. 664–684. 



104

merparten av handeln med ämnesjärn baserades på så kallade draft bars, det vill säga de 
lättare ämnesjärnen, representerade de förmodligen en form av serietillverkning och var 
avsedda för bearbetning till mer exceptionella föremål såsom vapen, verktyg eller till 
skeppsbyggnad. Variationer i form torde dessutom kunna spegla yrkesskickligheten hos 
enskilda hantverkare, verkstadstraditioner liksom kvaliteten på de olika ämnesjärnen.

När det gäller frågan om huruvida ämnesjärnen i Europa överlappade varandra eller 
inte, pekar senare forskning på att det nu finns goda bevis på överlappande  fördelningar 
av olika former av handelsjärn. En stor del av den tidigare ”bevisningen” utgjorde ensta-
ka fynd eller depåer, ofta av en enda ämnestyp och som bara medgav en tolkning. I Stor-
britannien, som på Danebury och Hunsbury och flera andra platser, förekom  olika typer 
av handelsjärn på samma platser, vilket ger en tydligare lokal bild av hur järnet distribu-
erades och framför allt vad det användes till. Peter Crew hävdar därför, att det bara del-
vis förädlade järnet (över 300 g) förmodligen inte ”tålde” handel över längre sträckor ef-
tersom kvaliteten dessutom var tämligen okänd, medan däremot de mer bearbetade 

Figur 5. Klassificering av ämnesjärn. Källa: Berranger, M., Fluzin, P., 2012.
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 ämnesjärnen har transporterats över längre avstånd och uppvisade mer komplexa han-
delsmönster. Formen på järnet indikerade också olika kvaliteter och kanske också an-
vändningsområde och/eller proveniens. Men mycket arbete återstår att göra för att åt-
minstone bevisa den senare aspekten, men än så länge får det utgöra en fruktbar arbets-
hypotes. Frågorna måste ställas, men vi kan ännu inte fullt ut besvara dem!

Följaktligen måste en karakterisering av ämnesjärnen ta hänsyn till en rad parame-
trar varav följande bör tas i beaktande:

– arten och graden av föroreningar (slagginneslutningar och porositet) i lup-
parna 

– den kemiska sammansättningen samt järnets metallografi 
– de olika tillverkningstekniker som praktiserades under förädlingskedjan 

måste analyseras, speciellt de som syftade till att påverka kolhalten
– vällning av olika ämnen genom hamring, smidning måste analyseras för att 

utröna vilka tekniker som använts
– ämnesjärnens grad av bearbetning 
– användningsområden och proveniens fastställas
– ämnesjärnen måste dateras.

Den av Barrenger/Fluzin framtagna klassificeringen är tillämpbar inom blästbruket 
under en tid då efterfrågan var tämligen begränsad och vidareförädlingen av ämnesjär-
nen låg relativt tidigt i förädlingskedjan. Tidsmässigt rör vi oss under svensk järnålder 
och ett stycke in i tidig medeltid. Men vad hände med blästbruket när bergmalmerna 
började exploateras på 1100-talet och hyttväsendet vann insteg i ekonomin, när mark-
naderna vidgades, hantverket flyttade in till städerna och efterfrågan på järn steg? För 
att inte konkurreras ut, tvingades ägarna till blästbruksanläggningarna öka volymerna 
och dra ner på den egna vidareförädlingen. Istället introduceras nya halvfabrikat i form 
av klimp- och klodejärn, som kunde transporteras närmare marknaden och där, i kom-
bination med andra ämnesjärn, förädlas på plats.33 Klimpjärnet och i viss mån det upp-
huggna klodejärnet hade dessutom likheter med det vid hyttorna framtagna osmund-
järnet och att då inte betrakta dessa järn som ämnesjärn blir helt missvisande.

Skattningar av järnåtgång och -produktion                                                    
i Sverige under vikinga- och medeltid

För att kunna närma oss problematiken med produktionen inom blästbruket och ex-
port av järn, då skriftliga källor saknas, finns en möjlighet att söka oss till produktions-
områdenas slagg varpar och utifrån dessa beräkna tillverkningens omfattning. Med 

33 Ett liknande teknikskifte ägde rum i Sverige under slutet av 1800-talet då det för första gången blev lagligt 
att exportera järnmalm istället för det mer förädlade stångjärnet.
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hjälp av projektets framtagna databas är det relativt lätt att peka ut områden med ett 
betydande produktionsöverskott. Dessa data kan sedan kopplas till den eventuella fö-
rekomsten av ämnesjärn regionalt för att i någon mån få en uppfattning om kvantitet 
och studera möjliga handelsvägar. 

För att beräkna produktion och konsumtion av järn under den här aktuella perio-
den bör vi därför ha uppgifter om befolkningen i form av antal personer, hushåll eller 
gårdar. Vi bör också ha en uppfattning om den ungefärliga omfattningen av konsum-
tionen per hushåll på landsbygden och i städerna samt övrig förbrukning i samband 
med exempelvis byggnation samt rustningsväsende och eventuell export. Beträffande 
produktionen är det även önskvärt att känna till slaggernas omfattning och densitet. 
Följande beräkningar blir med hänsyn till källäget mycket grova och måste naturligtvis 
tolkas därefter.

Som tidigare nämnts råder olika uppfattningar om befolkningens storlek i Sverige 
(inom nuvarande gränser) under vikingatiden och fram till medeltidens slut. Lennart 
Andersson Palms beräkningar ligger klart över exempelvis Janken Myrdals skattningar 
för samma period.34 Enligt J. Myrdal uppgick befolkningen år 1000 till mellan 300 000 
och 450 000 personer för att sedan fördubblas fram till 1300 och åter nästan halveras i 
samband med digerdöden. Ett annat sätt att skatta befolkningen är att istället utgå från 
hushållen eller antalet gårdar. I internationell litteratur beräknas under den här aktuel-
la perioden hushållen omfatta cirka fyra personer. L. Andersson Palm antar att det fö-
rekom i genomsnitt 105 hushåll per socken, vilket med 2 400 socknar skulle ge en be-
folkning år 1300 på cirka 1,1 miljoner invånare. Förmodligen är dessa siffror alltför 
höga och istället utgår vi här från J. Myrdals beräkningar på 900 000 personer.

Den som bäst studerat förhållandena rörande produktion och konsumtion av järn 
under vikingatiden är Pär Hansson, som med utgångspunkt från Närke även diskute-
rar järnets betydelse på riksplanet.35 P. Hansson utgår från antalet personer på varje 
gård som han uppskattar till i medeltal 11 personer under vikingatiden. Med cirka 
34 300 gårdar erhåller han en befolkning inom nuvarande Sveriges gränser på cirka 
377 000 invånare, vilket då ligger inom J. Myrdals spann. Utifrån sina detaljerade be-
räkningar finner P. Hansson att järnåtgången per gård uppgick till 48 kg som medel-
värde och 39 kg som medianvärde. Merparten eller 85 % av järnåtgången förekom på 
gårdarna och  förbrukades vid tillverkning av vagnar och privata skepp. Den omtalade 
ledungen med sina skepp svarade förvånande nog endast för 1 % av järnåtgången.36 

34 Andersson Palm, L., Livet, kärleken och döden. Fyra uppsatser om svensk befolkningsutveckling 1300–1850. 
Göteborg 2001, Myrdal, J., Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse. Ett perspektiv på senmedeltidens Sverige. 
Uppsala 2004.

35 Hansson, P., Samhälle och järn i Sverige under järnåldern och äldre medeltiden. Exemplet Närke. Uppsala 
1989.

36 Ledungen var en medeltida militär term för krigståg främst till sjöss, där bönderna tvangs att underhålla, 
rusta och bemanna skepp. Ledungsplikten gällde främst landskapen vid Östersjökusten, men verksamheten 
förekom såväl i Norge som i Danmark. 



107

Med sina beräkningar kommer P. Hansson fram till en förbrukning av 412 kg järn per 
gård under vikingatiden, vilket ger en konsumtion på drygt 14 000 ton järn (median-
värde) eller 4 kg per år. 

När P. Hansson skrev sin avhandling 1989 utgick han vid beräkningarna av produk-
tionen från det då kända antalet järnframställningsplatser i landet, nämligen Å. Hy-
enstrands tio år tidigare gjorda skattningar om cirka 4 000 platser. Av dessa antog han, 
med utgångspunkt från Gert Magnusson, att 17 % var vikingatida, det vill säga 668 
stycken. Med en antagen slaggmängd per lokal på 10–20 m3 gjordes sedan följande be-
räkningar av produktionen.37

Archaeological excavations and evidence produced by the inventories enable the average slag 
weight on each site to be calculated as 10–20 m3, that is 20–40 tons. If one assumes that the 
weight of worked iron corresponds to one third the weight of the slag, about 10 tons of iron 
must have been obtained from each site. This is a remarkably high figure. 

Med det här sättet att beräkna konsumtion och produktion antar P. Hansson, att siff-
rorna för såväl Närke som riket i sin helhet är tilltagna i underkant, men under alla för-
hållanden förekom knappast någon export av järn utanför undersökningsområdet eller 
Sverige under vikingatiden. Om fjärrhandel har förekommit, antas den ha varit olön-
sam. I dessa beräkningar kan naturligtvis järnmängden per gård ifrågasättas och 
P. Hansson tar inte heller hänsyn till olika tekniska förändringar inom jordbruket över 
tid som kan ha påverkat järninnehållet.

Medeltidens järnframställningsplatser uppgår till 44  % av de daterade i Å.  Hy-
enstrands skattningar, vilket tillsammans med vikingatidens 17 % skulle innebära en 
produktion för hela Sverige på mellan 24 400 och 48 800 ton. Å. Hyenstrand finner dä-
remot, att från Dalarna och Gästrikland förekom under vikinga- och medeltiden en 
produktion av cirka 20 ton per år, vilket gör dessa landskap till betydande överskotts-
områden. Men låt oss till en början skatta medeltidens järnanvändning utifrån samma 
metod som P. Hansson tillämpat för vikingatiden.38 

J. Myrdal uppskattar antalet gårdar år 1300 till 81 818 (cirka 900 000 personer) 
medan L. Andersson Palm anger cirka 100 000 (1 100 000 personer). Vi antar att anta-
let personer per gård är oförändrat och till en början konsumerar 400 kg samt att vi har 
en omsättningstakt på tre per århundrade. Det finns dock skäl att anta att järnåtgång-
en ökade under medeltiden, samtidigt som en export från Sverige fick allt större bety-
delse. I förstnämnda fall och med J.  Myrdals siffror som grund erhålls en åtgång på 

37 Hyenstrand, Å., 1979, s. 142., Magnusson, G., 1986.
38 P. Hansson tar inte specifikt upp slitaget i samband med järnanvändningen utan knyter istället järnförnyelsen 

på gårdarna till sitt generationsbegrepp. Betydelsefulla faktorer vid beräkning av järnomsättningen är 
slitage, skador och förlust av järnföremål samt bortfall vid utvinning, utsmidning och omsmidning. 
Generationerna är satta till tre per århundrade vilket ger 13,5 generationer för tiden från 1050–1500. För 
diskussion om slitage se istället Catarina Karlssons artikel i denna volym, s. 191–213.
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48 600 ton, medan Palms befolkningstal ger 59 400 ton eller i genomsnitt 54 000 ton. 
Vid en järnåtgång per gård på 600 kg erhålls istället en åtgång på 72 900 ton eller 89 100 
ton, vilket ger ett medeltal på 81 000 ton. Till detta bör läggas nya verksamheter utan-
för jordbruket för samma period, i första hand städernas expansion, vilket högt räknat 
kan uppskattas till 54 000 ton eller tillsammans cirka 135 000 ton.

Genom Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem (FMIS) 
har antalet identifierade blästbruksplatser utökats väsentligt sedan Å. Hyenstrands be-
räkningar på 1970-talet och utifrån gjorda dateringar antas att merparten eller närma-
re 70 % är medeltida (G. Magnusson). Den totala slaggmängden på dessa platser som 
tagits fram genom projektets databas uppgår idag till 70 740 m3. Här innefattas 3 668 
identifierade och uppmätta slaggvarp tillsammans med 1 172 blästerugnar. FMIS:s in-
venteringar lämnar också uppgifter om drygt 3 400 slaggförekomster, där man ej kun-
nat beräkna slaggvolymerna eller avgränsat ytorna. Här inberäknas också uppgifter om 
slaggförekomster från en rad källor, som ej kunnat återfinnas ute i fält. Till detta skall 
läggas en dold förekomst, som trots inventeringarna ännu ej kommit i dagen. De 3 668 
återfunna och uppmätta slaggvarpen torde därför uppskattningsvis utgöra cirka 40 % 
av all slagg från blästerugnar under medeltiden. Vi utgår även från att ett ton slagg mot-
svarar ett ton järn vid en halt av 8 % SiO2. Med en beräknad bulkdensitet på 1,5 erhålls 
en produktion i Sverige under den här aktuella perioden på 70 740 x 0,7 x 1,5 x 1 x 2,5 
vilket blir drygt 185 000 ton.39

Till detta ska adderas hyttbrukets produktion under samma period. Antalet hyttor 
som funnits i Sverige under medeltiden uppskattas till omkring 700, men alla har na-
turligtvis inte varit igång samtidigt. Om vi antar att produktionen vid en hytta på 
1200-talet uppgick till cirka 200 kg tackjärn om dagen framställd ur 400 kg bergmalm 
och drevs i cirka 30 dagar, blev årsproduktionen mellan fem och sex ton per hytta.40 
Man kan också anta att hyttorna under medeltiden blev effektivare och kan därför 
uppskatta tillverkningen till i medeltal 7,5 ton per hytta och år för den här aktuella pe-
rioden. Därför torde tillverkningen av hyttjärn under medeltiden lågt räknat kunna 
uppskattas till cirka 150 000 ton (100 hyttor x 7,5 ton x 200 år), det vill säga en pro-
duktion som är något lägre än för blästbruket eller tillsammans 335 000 ton. 

Med dessa mycket grova överslagsberäkningar får vi således fram en järnkonsumtion 
i landet på cirka 135 000 ton men en produktion som är mer än dubbelt så stor eller 
335 000 ton. Tillsammans ger det ett beräknat överskott på minst 200 000 ton, där för-
modligen merparten av järnet har lämnat landet. Även om siffrorna är grova och innehål-
ler en rad källkritiska invändningar, är ändå bilden klar. Sverige var en betydande expor-
tör av järn under medeltiden och tendensen var ökande. Enligt Bertil Boëthius uppgick 

39 Se Lars Bentells artikel i denna volym s. 259–298.
40 Samtal med Bo Sundelin 2014-09-11, masmästare på SSAB Oxelösund och vid järnförsöken på Nya 

Lapphyttan i Norberg. Även järnet från blästbrukets ugnar måste färskas, varför jämförelsen med tackjärn 
från hyttor och de viktförluster som uppkom i samband med färskningen här antas vara likvärdiga för båda 
teknikerna.
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Sveriges export i mitten av 1500-talet till 3 700 ton osmund järn och 350 ton stång järn år-
ligen och E. Heckscher hävdar att nästan en tredjedel av den svenska samlade exporten 
vid denna tid bestod av järn, varav merparten således utgjordes av osmundjärn.41

Med hjälp av den senaste tidens identifieringar av nya blästbrukslokaler finns nu 
också möjlighet att testa P. Hanssons tes om att vikingatiden var en period så gott som 
utan fjärrhandel. Om man antar att 15 % av de nu kända blästbrukslokalerna är vikinga-
tida, får man fram en pro duktion på närmare 40 000 ton, vilket ska jämföras med järn-
åtgången i P. Hanssons beräkningar på drygt 14 000 ton. Det egentliga Sverige torde 
således redan under vikingatiden ha producerat ett betydande överskott av järn som 
var mer än dubbelt så stort som den inhemska järnåt gången. 

En rad frågor inställer sig efter denna presentation. Med tanke på att befolkningen 
i Sverige och Europa fördubblades under perioden 1000–1300 torde antagandena vara 
tämligen rimliga. Dessutom ökade järnanvändningen kraftigt inom jordbruket och 
stadstillväxten samt rustningsverksamheten, samtidigt som såväl borg- som kyrko-
byggnationerna krävde förhållandevis stora mängder järn. Med Hansans framväxt ska-
pades nya exportmarknader för svenskt järn och Visby kom att bli ett viktigt centrum i 
handeln med järn från södra Sverige. 

Järnproduktionen fortsatte att öka även efter digerdöden och blästbruket utanför 
Bergslagen fick en renässans tack vare sina väl inarbetade specialsortiment. Det mer 
produktiva hyttbruket med sin indirekta tillverkningsprocess utvecklades redan från 
början med inriktning på ett mer standardiserat sortiment i form av osmundar. Men 
även ämnestillverkningen inom blästbrukets ram kom att utvecklas i riktning mot mer 
standardiserade former såsom klimpjärn eller klodejärn. Allt för att få upp volymerna, 
då efterfrågan på järn ökade.

En svensk modell med regionala särdrag
Det mest avgörande för riksbildningen och dess verkliga konsolideringsfas mot en ”stat” på 
1200-talet var … kombinationen av jordbruksekonomi i Götalandskapen och bergsbruk i 
Mälarregionens randbygder.42

Med projektets framtagna databas som grund, har nya möjligheter skapats för att ana-
lysera regionala skillnader samt identifiera områden med en betydande överskottspro-
duktion av järn. Det är också möjligt att testa påståendet om att Sverige inte torde ha 
exporterat järn före medeltiden. Om man utgår från de inventerade slaggmängderna i 

41 Heckscher, E., Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa. Del 1. Stockholm 1935, s. 55, Boëthius, B., 
Gruvornas, hyttornas och hamrarnas folk. Bergshanteringens arbetare från medeltiden till Gustavianska tiden. 
Tidens förlag 1951, s. 108.

42 Hyenstrand, Å., Arns rike – bäst utan Arn. Förställningar och tolkningskritik kring äldsta medeltid i 
Västergötland. Falköping 2007, s. 27.



110

FMIS om 70 740 m3 kan vi konstatera att 35 % (24 929 m3) återfinns inom Kalmar län, 
vilket är en förvånansvärt hög andel. Det här gör att kontakterna österut och till Visby 
delvis måste om värderas och stärker tesen om det svenska järnets stora betydelse för ut-
vecklingen inom Östersjöområdet. Lägger man därtill Halland, Kronobergs och Jön-
köpings län samt Skåne (1 854 + 4 454 + 1 383 + 4 543 = 12 234 m3) fångas 53 % av 
det svenska blästbrukets återfunna slagger in och vittnar om betydelsen av kontakterna 
med kontinenten och till det danska riket. Här finns inte heller någon möjlighet att 
detta järn skulle ha använts för enbart en inhemsk konsumtion, utan merparten av det 
tillverkade järnet har gått på export.

Andra regioner med betydande överskottsproduktion var Gävleborgs län, Dalar na 
samt Jämt land/Här je dalen (8 490 + 10 243 + 5 808 = 24 541 m3) som inrymmer 35 % 
av databasens redovisade slagger, eller motsvarande andel som för Kalmar län. Tre län 
och regioner, som kan antas ha haft en viss produktion utöver de egna behoven var 
Västmanland, Värmlands län samt Västergötland (2 793 + 1 517 + 1 953 = 6 263 m3) 
om cirka 2–4 % vardera av de inventerade järnslaggerna. Exporten från området kring 
Dalarna har gått antingen västerut via Norge eller till Mälarområdet och Stockholm vi-
dare ut i Östersjöområdet, liksom naturligtvis även produk tionen i Västmanland. Öv-
riga områden har säkerligen funnit avsättning i närbelägna städer, där sekundärsmidet 
kunnat utvecklas och produkterna sedan såldes vidare på den lokala marknaden eller 
exporterats.

Dateringarna av samtliga identifierade blästbruksslagger är relativt få. I diagram 7 
har emellertid antagits, att inventeringarna utgör ett representativt urval och övriga 
slagger inom regionen har därefter frekvensfördelats i 25-årsin tervaller. Metoden är na-
turligtvis vansklig, men syftet är att peka på trender i utvecklingen och uppgifterna 
måste tolkas därefter. Av diagrammet framträder dock klart tre tydliga faser eller puck-
lar, som alla är kopplade till utvecklingen i olika regioner. Den första perioden sträcker 
sig från Kr.f. till 500-talet och är starkt kopplad till blästbruket i Dalarna, men date-
ringarna härifrån är mycket få, varför det är svårt att dra mer långtgående slutsatser där-
av. Däremot är den mellersta fasen från 700-talet fram till vikingatidens slut starkt för-
knippad med blästbrukets utveckling i Jämtland, Gästrikland, Västerdalarna, Halland, 
Västergötland och Kronobergs län.

Under den för projektet aktuella perioden, den tredje fasen i diagram 7, var bläst-
bruket inom Kalmar län helt dominerande, men inledningsvis förekom en betydande 
tillverkning även i Jämtland liksom något senare även i Dalarna men minskade kraftigt 
under 1300- och 1400-talen. Här framgår således klart, att konkurrensen från de ny-
etablerade hyttorna i Bergslagen medförde en betydande omstrukturering av den 
svenska järnhanteringen och blästbruket mer eller mindre försvann i dessa trakter, men 
 kunde fortleva och faktiskt öka i andra regioner, framför allt i södra Sverige med Skåne 
och Kalmar län som de främsta tillverkningsområdena. 

De större överskottsområdena redovisar också tydliga skillnader beträffande äm-
nesjärnen. De spadformiga ämnesjärnen dominerade för Storsjöområdet och östra 
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 delarna av Sverige, men här finns inte samma koppling till ett järn belagt i det skriftliga 
källmaterialet eller från den tid som ryms inom projektet.43 En del fellujärn eller kluv-
na ämnesjärn från senare tid förekom dock i dessa områden, men är inte på långt när så 
frekventa som i de betydande producentområdena i södra Sverige såsom Skåne, Hal-
land och Kronobergs län. I Kalmar län, det område som utifrån databasen har haft det 
mest omfattande blästbruket, förekom inte bara benämningarna Blekingejärn eller 
Kalmarejärn utan de betydligt mer vanligt omnämnda klimpjärnen, som inte var lika 
bearbetade som andra namngivna ämnesjärnformer. Det mest slående är ändå att flera 
områden med en beräknad överskottsproduktion utifrån bevarade slagger inte har läm-
nat några som helst spår i form av ämnesjärn efter sig. 

Här har vi således att göra med en ny typ av tillverkning, som är mer industriell och 
med bäring mot såväl fellujärnet och de kluvna klodejärnen som osmunden. Istället be-
arbetades äm nes järnet längre fram i värdekedjan, då den expanderande marknaden 
ställde krav på ökade kvantiteter i kombination med högre och jämnare kvaliteter och 
möjligheterna att blanda olika ämnesjärn i samband med den slutliga bearbetningen i 
smedjan. Introduktionen av såväl fellujärnet som klimpjärnet låg också närmare i tiden 
för utvecklingen av hyttbruket och måste betraktas som ett försök att svara upp till den 
växande efterfrågan på järn ute i Europa under tidig medeltid och som på sikt tvingade 

43 Lindeberg, M., Järn i Jorden. Spadformiga ämnesjärn i Mellannorrland. Stockholm 2009.

Diagram 7. Frekvensfördelning över Sveriges totala blästbruksslagger från Kr.f.–1750 (25-årsintervall). 
Källa: Projektets databas. Diagrammet bygger på FMIS och Magnusson, G., 1986, s. 226.
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fram en ny teknik för att klara omvandlingstrycket från marknaden. Lösningen låg na-
turligtvis på sikt i hyttbruket och den svenska osmunden, men blästbruket kunde un-
der några hundra år möta konkurrensen genom närheten till marknaden och sina re-
dan väl inarbetade marknadskontakter.

Det är uppenbart, att det svenska järnet i första hand konkurrerade med de mer fos-
forfattiga järnmalmerna på kontinenten, främst från fyndigheterna i Erzberg i Steier-
mark och Hüttenberg i Kärnten. Även de spanska katalanugnarna gav ett utmärkt stål 
som prismässigt stod högre i pris än danzigerstål, det vill säga brännstål.44 Det var stål 
som efterfrågades i allt större kvantiteter och även om det i områdena kring Steiermark 
utvecklades så kallade styckugnar, så torde det ändå vara i Sverige som hyttväsendet 
först utvecklades i större skala med början redan under 1100-talet. Kontakterna och 
vetskapen om de olika tillverkningsteknikerna och järnkvaliteterna upprätthölls och 
utvecklades via marknaden.

Sammanfattning
Å. Hyenstrand har beskrivit huvuddragen beträffande blästbrukets framväxt i olika de-
lar av vårt land. Folkvandringstidens och vendeltidens tydliga arkeologiska manifesta-
tioner i Mälarlandskapen sätter han i samband med en starkt ökad järnproduktion, 
bland annat i Storsjöområdet och i Gästrikland/Dalarna. För andra landskap såsom 
Småland, Västergötland och Skåne blev mönstret tydligare under sen vikingatid och ti-
dig medeltid. Mälarbygden försörjdes med järn från dessa överskottsområden och or-
ganisationen hade troligen sina förutsättningar i en framväxande stormannaklass.

En central fråga för Å. Hyenstrand utgjorde också övergången till det tidigmedelti-
da bergsbruket med produktion av hyttjärn, som med säkerhet torde ha inletts redan 
under 1100-talet. Dateringarna blir särskilt viktiga, då projektets huvudfrågeställning 
rör sambanden mellan järnhanteringens utveckling kopplad till den medeltida moder-
niseringsprocessen. Inte minst gäller det relationerna till Europa och de framväxande 
städernas järnbehov samt tidpunkten för masugnsdriftens införande. Hur var relatio-
nerna till det tidigare blästbruket och hur omfattande var produktionen? Var blästbru-
kets järnproduktion tillräcklig för att täcka behoven i samband med det omfattande ro-
manska kyrkobyggandet under 1100-talet? Enbart i Västergötland byggdes omkring 
500 kyrkor, på Gotland 100 och i Danmark inklusive Skåne och Halland närmare 
2 000 kyrkor. Landskapen ändrade karaktär och nya yrkesgrupper inträdde på scenen i 
form av sten- och träarbetare, kalkbrännare, murare, smeder, snickare och konstnärer 
som arbetade tillsammans med ortsbor, drängar och matproducenter. Norden öppna-
des vid denna tid för kontinenten och samtidigt inleddes en process som för eliten 
innebar en ökad kontroll över samhället och över materiella och mänskliga resurser.

44 Björkenstam, N., Västeuropeisk järnframställning under medeltiden. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. 
Nr 26. Stockholm 1990, s. 92.
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Det tidiga blästbruket producerade järn i form av såväl spad-, lie-, ring- eller tenfor-
made ämnen som färdiga redskap, men förmådde på sikt inte att svara upp till den väx-
ande efterfrågan under 1100- och 1200-talen. Här krävdes istället en produkt som kun-
de masstillverkas och sedan förädlas och omhändertas av smeder längre fram i värde-
kedjan. Det är så man måste tolka hyttväsendets framväxt och osmundarnas 
introduktion, som motiverades med behoven av såväl den växande efterfrågan som 
ökad standardisering samt kravet på jämnare kvalitet hos det färdiga järnet. Vidden 
och betydelsen av hyttväsendets introduktion blir än mer framträdande om man be-
tänker, att samtidigt pågick ett trendmässigt prisfall på järn och stål under så gott som 
hela medeltiden.

Samtidigt som den reguljära handeln med järn och de finansiella kontakterna med 
kontinenten ökade, fortsatte således den regionala specialiseringen inom svensk järn-
hantering. I områden utanför Bergslagen, särskilt Småland och Jämtland/Härjedalen 
men även delar av Dalarna, ökade till och med produktionen från bläst bruket under 
1200- och 1300-talen trots den växande konkurrensen från masugnarna och den i sam-
band med digerdöden kraftiga befolkningsminskningen. Detta tyder på att blästbru-
ket fortfarande hade möjlighet att konkurrera med de mer produktiva hyttorna och 
rimligen specialiserade sig på vissa typer av ämnesjärn på en redan väl fungerande mark-
nad. 

Osmundjärnet låg kvalitetsmässigt i framkant på marknaderna i Europa och efter-
frågan ökade kontinuerligt. Här förekom dock en del övergångsformer mellan bläst-
bruket och hyttväsendet i form av klimpjärn, kloder eller fellujärn, samtidigt som en 
del specialiserade ämnes järn från blästbruket kunde leva kvar tack vare sina specialsor-
timent. Merparten av de traditio nella ämnesjärnen inom blästbruket torde dock ha 
ändrat karaktär i samband med hyttbrukets införande, där det gällde att framställa 
större kvantiteter järn i mer standardiserade former. Osmund  järnet fick sedan en så 
stark dominans, att det till och med mot slutet av Gustav Vasas regentperiod alltjämt 
utgjorde det dominerande inslaget i den svenska järnexporten. Teknikskiftet under 
medeltiden hade därmed stora likheter med götstålsprocessernas införande på 1800-ta-
let och det omvandlingstryck som då tvingades fram till följd av industrialismens öka-
de behov av stål.
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A n d e r s  Wa l l a n d e r

Osmundar i svenskt arkeologiskt material

Inledning
När osmundgruppen bildades år 1970 i Jernkontorets regi inom Bergshistoriska ut-
skottet togs ett 12-punktsprogram fram för att belysa osmundens karaktär, språkliga 
och tekniska ursprung samt dess roll som exportvara och geografiska utbredning. Vid 
arbetets start visste man förvånansvärt lite om ordets ursprungliga innebörd samt om 
själva produkten, dess framställning och egen skaper.1 I slutredovisningen av osmund-
gruppens arbete kunde bergs ing en jör Erik Tholander konstatera, att såväl beträffande 
utseende som mått fanns inga entydiga uppgifter, men flera hypoteser hade fram lagts.2 
Gruppen kunde därför inte enas om vare sig med vilken metod osmundjärnet fram-
ställts eller hur en osmund såg ut. 

År 1974 tog därför Jernkontorets Bergshistoriska utskott initiativ till ett nytt sam-
ar bets pro jekt med Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer (RAÄ/
SHMM) kallat ’Studier rö rande järnet under svensk medeltid 1000–1500’. Projektets 
preliminära resultat finns redo visade i Jernkon torets bergshistoriska rapportserie och 
tidskriften Fornvän nen.3 Över 19  500 föremål av järn från 95 platser registrerades. 
Sammanlagt påträffades 279 ”klimpjärn” från 21 olika platser i form av kloster, borgar 
och städer. De visade sig ha en tämligen standardiserad form och storlek. Även om vikt-
variationen var stor, vägde de flesta mellan 225 och 300 gram med en medelvikt på cir-
ka 260 gram och bedömdes vara ”osmundar”.

I slutskedet av projektets första etapp påbörjades och genomfördes i samarbete 
med Riksantikvarieämbetets tekniska institution och Statens historiska museum ock-
så en analys av 43 olika järnämnen. Vid tiden för denna inventering hade ännu inte 

1 Tholander, E., et al. Om osmund. Jernkontorets bergshistoriska rapporter. H 2. Stockholm 1971, s. 1ff.
2 Tholander, E., Osmundgruppen. Slutrapport. Jernkontorets bergshistoriska rapporter. H 8. Stockholm 1973, 

s. 2ff.
3 Wallander, A., Medeltida järn – ett forskningsprojekt. Fornvännen 1977:1, Wallander, A., Studier rörande 

järnet under svensk medeltid 1000–1500. Jernkontorets forskningsuppgift 906/74 och forskningsprojekt 
under RAÄ/SHMM. Jernkontorets bergshistoriska rapporter. H 17. Stockholm 1977.
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undersökningarna vid järnframställningsplatsen Lapp hyttan utanför Norberg påbör-
jats, men när klimpjärn även påträffades på denna plats kunde undersö karna fastställa, 
att ”klimpjärnen” var en produkt av ett härdfärskat och upphugget tackjärn. Dock gick 
åsikterna starkt isär beträffande dels vad Lapphyttan representerade för typ av anlägg-
ning, dels vad ”klimpjärnen” utgjorde för slags produkt. 

Vagn F. Buchwald har analyserat vad han anser vara osmundar och bland annat un-
dersökt slagginne slut ningar och hårdhetsgrader på järnet. Från Lapphyttan har han 
analyserat fyra osmundar. V.F. Buchwald anser, att man med slagganalysme toden kan 
se att bläst järnet från Sverige hade en slaggkomposition som skiljde sig från den i 
osmundjärnet och antar att osmundarna troligen var producerade i Bergslagen av berg-
malm som var relativt fattig på mangan, magnesium och kalcium men något rikare på 
fosfor än de malmer som analyserats i Lapphyttan.4

Fortfarande hade dock ingen djupare jämförande analys gjorts av osmundarnas ut-
seende, storlek, vikt och struktur från olika kontexter, där hänsyn även tagits till mate-
rialets ålder.5 För att råda bot på detta engagerades undertecknad till detta projekt i syf-
te att genomföra en riktad inventering rörande osmundjärnet och dess fyndkontexter 
utifrån såväl den tidigare invente ringen som av det nya material som därefter tillfogats 
museisamlingarna. 

Artikelns frågeställningar och upplägg
Målsättningen med detta arbete har varit att genom en i det närmaste total inventering 
av alla museer och institutioner med arkeologiskt föremålsmaterial söka identifiera så 
många säkra osmun dar som möjligt enligt den tidigare gjorda definitionen. Invente-
ringen bygger dels på erfaren heterna från den tidigare inven teringen av medeltida järn 
från mitten på 1970-talet, dels från undersökningsresultaten på Lapphyttan, den första 
och enda totalundersökta masugns kontexten med osmundjärn i Sverige. De påträffade 
osmundarna har mätts, vägts, beskrivits och lagts in i en excelfil samt i vissa fall också 
fotograferats. 

Syftet har sedan varit att söka klarlägga osmundarnas fyndkontext och datering. 
Därvid har samtliga rapporter och annat dokumentationsmaterial källkritiskt gran-
skats, för att avgöra vilka osmundar som förekommit i säkra fyndkontexter och som 
närmare kunnat dateras. Alla tidigare, i flera fall opublicerade, metallografiska och ke-
miska analyser av osmundjärn har sammanställts för att kunna studera och jämföra de-
ras inre struktur och materialsamman sättning. Analyserna redovisas i bilaga 1. Materi-
alet delades upp i fem fyndkontexter, nämligen stads -, kloster-, borg-, hytt- samt övriga 

4 Buchwald, V.F., Iron, steel and cast iron before Bessemer. Historisk-filosofiske Skrifter 32. Viborg 2008, s. 
248ff.

5 En mer fullständig forskningshistorik kommer att presenteras av författaren i Jernkontorets bergshistoriska 
rapportserie H 2015.
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material. Dessutom har en del av osmund materialet kunnat delas in i de som kommer 
från produktions-, bearbetnings- eller förvarings-/distributions miljöer. Artikeln tar 
inte upp vidareförädlingen utanför landets gränser, där osmunden uppenbarligen änd-
rade struktur under den här aktuella perioden.6

Huvudfrågeställningen är om det utifrån det svenska arkeologiska materialet går 
att finna några likheter eller skillnader i storlek, vikt och struktur bland osmundarna 
från olika tider inom ovan angivna fynd kontexter? Har en standardisering av osmund-
järnet ägt rum över tid och går det i så fall att utröna när denna process inleddes? Vil-
ka var aktörerna bakom framställning, användning och spridning av osmundjärnet? 
Har osmundar framställts i andra sammanhang än i masugns kontexter? 

Källkritiska problem
Fyndmaterialets representativitet utgör ett problem. Osmundar kan vid undersök-
ningar vara mycket svåra att identifiera och särskilja från rost- eller slaggklumpar och 
därmed riskera att hanteras som massmaterial med åtföljande lägre frekvens av såväl 
tillvaratagande som lägre grad av dokumenta tion. Som en följd härav kan dessa föremål 
också riskera att förbli okon serverade, med åtföljande risk för destruktion och därmed 
missvisande mått- och viktan givelser. När det gäller tillgänglig heten till museernas ma-
gasin har det ökade klimat medve tandet och säkerhetstänkandet inneburit svårigheter 
för forskare att i vissa fall få tillgång till materialet. Detta innebär en uppenbar risk för 
att svåridentifierbara föremål som osmundar kan ha fallit bort i denna inventering. 
Från äldre undersökningar har det, med några få undan tag, också varit svårt att finna 
fältdokumentation med tillförlitliga uppgifter om var inom ett undersökningsområde 
föremålen påträffats liksom uppgifter om lager- eller skikt till hörighet.

I många fall saknar osmundarna en redovisad fyndkontext, vilket inneburit svårighe-
ter med att komma närmare i dateringarna än plus/minus 100 år. Undantag finns dock 
i senare stads undersök ningar, som exempelvis i Uppsala, där användandet av 14C- och 
dendroanalyser från tjocka lager och många identifierade faser reducerat tidsintervallet 
till 40–50 år. Från många av de äldre kloster- och borgundersökningarna saknas uppgif-
ter om lager eller nivåer. Därmed har det inte gått att få fram mer precisa dateringar än 
anläggningens användningstid, grundade på historiska källor. Exempelvis kan inte Vre-
ta kloster dateras närmare än från slutet av 1100-talet till början av 1500-talet. Möjligen 
kan osmundarna där uppträda som tidigast under 1200-talet, men mer sannolikt är 
1300–1400-talen. Svårigheten att datera en föremålsgrupp som osmundar, som i sig inte 
visat sig ha några typologiska särdrag från olika tider, gör att frågan om när de börjat 
uppträda blir något svävande. Det mesta tyder dock på att de inte förekommer före 
1200, även om några dateringar i inventeringen angetts till 1100–1200-talen, och att de 
förekommer ända in i 1600-talet med en kulmen under 1300–1400-talen.

6 Se Crew, P., Osmund from the perspective of the English sources i denna volym s. 151–189.
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Figur 1. Karta över platser med osmundfynd i det nutida Sverige. Kartan är upprättad av Lena Berg Nilsson.
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Osmundarnas fyndkontext 
Resultaten av inventeringen i mitten av 1970-talet och den nu genomförda visar, att 
det har tagits till vara och dokumenterats osmundar från 60 platser runt om i landet 
men med olika grad av noggrannhet. Från Styresholm i Ångermanland i norr till Fal-
sterbohus i Skåne i söder och från Dragsmarks kloster i Bohuslän i väster till Visby/
Endre på Gotland i öster. En koncentration av platser finns i en zon från Västergötland 
över Östergötland och genom Mälardalen och södra Bergslagen. Noteras kan, att rela-
tivt få platser med återfunna osmundar återfinns i de gamla dansk-norska landskapen. 
Osmundar förekommer i stadssammanhang (20), främst i medeltida men även i efter-
reformatoriska stadslager, i borgsammanhang (17), främst förvalt nings borgar (8) men 
även i kungaborgar (3), fasta hus (2) samt till exempel en biskopsborg, i klostersam-
manhang (10), främst cistercienserkloster, i hytt- och masugns miljöer (6), såväl hög-
medeltida som senmedeltida. Övriga emanerar främst från blästbruk- och smedjeloka-
ler på landsbygden (5). 

Antalet inventerade, vägda och mätta osmundar, uppgår till 428 stycken. Därtill 
kommer ett stort antal osmunds avfall (81) och osmundar som har en påbörjad bear-
betning, oftast mot en barrformig ämnesform (46). Dessa har också oftast vägts och 
mätts men är inte med i viktsamman ställningen. 154 osmundar eller 36 % kommer från 
borgar av olika slag (flest från Alsnö hus, Husaby och Husberget), tätt följd av 147 
osmundar eller 34 % från städer (flest från Gamla Lödöse och Uppsala). Från kloster-
sammanhang kommer 73 av osmundarna eller 17 % (flest från Alvastra kloster). Från 
hytt- och masugnsplatser kommer 34 osmundar eller 8 % (flest från Lapphyttan) samt 
20 osmundar eller 5 % från övriga platser.

Av de 17 befästningsanläggningarna är åtta förvaltnings- eller fogdeborgar (Styres-
holm, Faxeborg, Grådö, Borganäs, Husberget, Edsholm, Ekholm och Trollaborg) be-
lägna inom respektive uppbördsområde i det dåtida Sverige.7 Alla har en datering till 
1300- och 1400-talen. Varifrån och på vilket sätt kan osmundjärnet ha kommit till fog-
deborgarna? En möjlig het är att det kommit in som skatt. En annan är att järnet kom-
mit som handelsvara, antingen för att säljas vidare eller för att användas i den egna smi-
desverksamheten. 

I bergmästarberättelser omnämns Gästrikland som ett område med privilegier från 
1300-talet. I en av de äldsta fogderäkenskaperna antyds att här måste ha funnits masug-
nar under medeltiden. Vid Distinget i Uppsala 1531 tar fogden Nils Henriksson emot 

7 Georg, O., Arkeologisk kursundersökning av det Medeltida fästet Styresholm, RAÄ 17 i Torsåkers socken. 
Delrapport 4 inom projektet hotade kulturmiljöer längs Västernorrlands älvar. Murberget. Länsmuseet 
Västernorrland. Rapport 2010:20, Mogren, M., Faxeholm i maktens landskap. En historisk arkeologi. 
Lund studies in medieval archaeology 24. Lund 2000, Folin, N., Grådö skans. En fyndstudie. Uppsats i 
Påbyggnadskurs i Arkeologi vid Stockholms universitet. Stockholm 1984, Mogren, M., Svensson, K., Bonde-
plågarens borg. Om och kring undersökningen av fogdefästet Borganäs i Dalarna. Riksantikvarieämbetet/
UV. Stockholm 1988, Lidén, H.A., Projektet Husberget i Torshälla. Fornvännen 85. 1990, Pettersson, S. 
& Svensson, E., Edsholm – en värmländsk fogdeborg. Värmlands museum 1997, Östlund, S., Rapport över 
undersökningar på Slottsön, Trollhättans stad, Västergötland 1964–65. ATA 1966, Stibeus, M., Trollaborg – 
mer än en borg. Voxtorps krönikebok 1989.
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Figur 2. Osmundar på Grådö skans. Osmundjärnet har förvarats i en byggnad på den övre platån. Smi-
det kan ha skett i en smedja/verkstadsbyggnad på någon av de andra platåerna. Källa: Plan ur Folin, N., 
1984, bearbetad av Lena Berg Nilsson.
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drygt 26 läster järn från detta landskap. Vad gäller området runt Grådö och Borganäs 
finns uppgifter, att Raven von Barnekow från midsommaren 1366 till april 1367 tog 
upp drygt 13 läster järnskatt för Albrekt av Mecklenburgs räkning från Dalarna, Nor-
berg, Silvberg, Tunaberg, Vikaberg, Söderbärke, Norrbärke och Grangärde samt 
Skinnskatteberg.8 Det kan vara sådant skattejärn som bland annat hamnade och förva-
rades i fogdeborgen. 

Av de tre kungaborgarna är den i det dansk-norska Bohuslän belägna Ragnhilds-
holmen den äldsta med en kort användningstid på cirka 14 år, någon gång mellan 1257 
och 1311.9 Den yngsta är Jönköpings slott från 1600-talet.10 Däremellan ligger Borg-
holms slott med en datering på de anläggningar där osmundar påträffats i 1300- och 
1400-talen respektive 1400- och 1500-talen.11 Två hus finns representerade i materia-
let, dels det obefästa stenhuset Alsnö hus från slutet av 1200- till slutet av 1300-talen, 
dels Falsterbohus i det danska landskapet Skåne med en användningstid från cirka 
1300–1544.12 Övriga befästningsanläggningar utgörs av en biskopsborg (Husaby) från 
slutet av medeltiden, en stormannaborg, också den i det danska Skåne (Lindholmen), 
som har en datering till mellan cirka 1350 och 1450, samt en befäst sätesgård (Bjärka-
holm, Vists socken, Östergötland) från 1300-talets andra hälft och ett enkelt fäste av 
okänd härkomst (Kolnehus, Gölunda socken, Närke) från sen medeltid.13

Av de totalt 10 klosteranläggningarna med osmundfynd tillhör sex cistercienser-
orden. Av dessa utgörs tre av munkkloster (Alvastra, Varnhem och Nydala) och tre av 
nunnekloster (Gudhem, Vreta och Riseberga). De kloster som utgrävts och doku-
menterats på ett sådant sätt att en närmare datering gått att göra, har en datering i 

8 Björkenstam, N., Västeuropeisk järnframställning under medeltiden. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. 
Nr 26. Stockholm 1990, s. 144.

9 Berg, W., ’Slottsruinen på Ragnhildsholmen’, i: Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen 
och historia. Göteborg 1883.

10 Pettersson, C., muntlig uppgift.
11 Rapportsammanställning av Eva Rajala 2006, ATA. Stibeus, M., Arkeologi vid Borgholms slott – bebyggelse 

från järnålder och medeltid. UV Öst Rapport 2006:42.
12 Thordeman, B., Alsnö hus. Ett svenskt medeltidspalats i sitt konsthistoriska sammanhang. KVHAA 1920. 

Blomquist, R., Falsterbohus. Kulturens årsbok. Lund 1950.
13 Pettersson, O., Biskopsborgen i Husaby. En medeltida anläggning på Kinnekulle. Institutionen för medeltids-

arkeologi vid Lunds universitet 1986, Schnell, J.-B., Grävningsrapport 1966 från Husaby biskopsborg. ATA, 
Dahlén, J., Armborst på Lindholmen. En studie av ett medeltida vapenslag med utgångspunkt i fyndmaterialet 
från Lindholmens borg, Skåne. C-uppsats i medeltidsarkeologi, Lunds universitet 1993, Kockum, J., Mynten 
på Lindholmens borg. C-uppsats i medeltidsarkeologi, Lunds universitet 1993, Mogren, M. & Wienberg, 
J., (red.). Lindholmen. Medeltida riksborg i Skåne, i: Lund Studies in Medieval Archaeology 17. 1995, 
Lovén, C., Borgar och befästningar i det medeltida Sverige, KVHAA 1996, Thålin, L., Helgöundersökningen 
samt forskningsprojektet Struktur och förändring i det svenska samhället under det första årtusendet av vår 
tideräkning i Mellansverige. Årsrapport 1970. 
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senmedeltid.14 Två kloster tillhörde dominikanerorden, nämligen Sigtuna kloster utan 
närmare datering än från 1257 till början av 1500-talet och Strängnäs kloster med en 
osmund utan kontext i en undersökningsmiljö som genom myntfynd daterats till 1300–
1400-tal.15 Klostret i Vadstena tillhörde Birgittinerorden och har också en sen datering 
till 1400–1500-tal.16 Dragsmarks kloster i det norska Bohuslän tillhörde premostratens-
orden och existerade troligen från 1200-talets första hälft till slutet av 1400-talet.17 Samt-
liga cistercienserkloster är enligt ordensreglerna belägna på landet, men Nydala däremot 
på en plats som i det närmaste kan betraktas som ödemark. Övriga cistercien serkloster 
har placerats i centralbygder, ofta på initiativ av en kung eller biskop. 

Även för klostren inställer sig frågan på vilket sätt och varifrån osmundjärnet kom? 
Var det intäkter i form av avrad från gårdar runt klostret eller hade det köpts eller bytts 
till av klostret? Vad gäller klostrens engagemang i järnproduktionen konstaterar Anna 
Hult (Götlind) att vi säkert vet att Vadstena kloster under åren 1447–1502 uppbar 
räntan i form av järn från en del av sina landbor på gårdar som skänkts till klostren i 
Närke, Dalarna och Östergötland. I Närke betalade 33 av klostrets landbor vid någon 
tidpunkt sin avrad i järn och deras landbor på ”Stålberget” i Hammars socken produce-
rade med stor sannolikhet själva det avradsjärn som levererades till klostret. 

I Forsvik, som var en viktig egendom för klostret i Vadstena, fanns flera vattendriv-
na verksamheter som mjölkvarn och såg. I 1457 års jordebok omtalas en vattendriven 

14 Regnér, E., Alvastra kloster under medeltiden. En studie av artefakter och arkitektur från Otto Frödins 
utgräv ning. Fornvännen 2005, Holmström, M., Tollin, C., ’Alvastra klosters äldre godsinnehav. Framväxt 
och rumslig struktur samt jämförelser med kontinentala förhållanden’, i: I heliga Birgittas trakter. Nitton 
uppsatser om medeltida samhälle och kultur i Östergötland Västanstång. Uppsala 1990, Karlsson, J.O.M. 
och Sigsjö, R., Varnhems kloster. Kyrkan – ruinerna – museet. Skara 1987, Sigsjö, R., Vägen till Varnhem. 
Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift. Skara 2007, Sigsjö, R., Monasterium Vetus – Varnhems kloster 
före Birger Jarl. Skara Stifthistoriska sällskap 2011, Swartling, I., Nydala Abbey. 1967, Tollin, C., Rågångar, 
Gränshallar och ägoområden. Rekonstruktion av fastighetsstrukturer och bebyggelse utveckling i mellersta 
Småland under äldre medeltid. Meddelande nr 101. Kulturgeografiska institutionen. Stockholms universitet 
1999, Nordman, A.-M., På jakt efter medeltida trädgård. Forskningsundersökning vid fornlämning 17. Nydala 
kloster. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2008:24. ATA dnr 1244/36 opublicerad rapport av 
Eva Bergman. ATA dnr 4033/27 opublicerad rapport av Karin Landergren. Karlsson, J.O.M., Gudhems 
kloster. Falköping 2000, Roth, S., Gudhems klosterruin. Grävningsberättelse avseende planform och murverk, 
altaren, stendekor och gravar. Acta regiae societas scientarium et litterarum Gothoburgensis, Humaniora 8. 
1973, Tagesson, G., I Erik Lundbergs fotspår – klosterköket, parlatoriet, Stenkilska gravkoret och ett (o)möjligt 
baptisterium. Arkeologisk undersökning, murverksdokumentation och antikvarisk kontroll 2005–2007. 
Rapport UV Öst 2007:60, Hamnström, K., Riseberga kloster och dess minnen. Till Hembygden. En julhäls-
ning till församlingarna i Strängnäs stift. 1905, Mattsson Conradi, A., Riseberga kloster – förutsättningar 
och framväxt. Birger Brosa – donatorn och Filipsönerna – sondöttersönerna. Vetenskapliga skrifter utgivna av 
Örebro läns museum 2. Örebro 1998.

15 ATA dnr 2251/73 rapportsammanställning av Boronius-Jörpeland, L., 2004.
16 Andersson, I., Vadstena gård och kloster. Del 1. Text del 2. Planscher KVHAA 1972, Götlind, A., Peder 

Månsson, Vadstena kloster och järnhanteringen. Polhem 1988:4.
17 Berg, W., ’Dragsmarks kloster I. Klostrets historia’, i: Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns 

fornminnen och historia. 6. Göteborg 1900.
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Figur 3. Osmundar i Alvastra kloster. Flest osmundar har påträffats i och utanför Abbotens hus. 
Källa: Plan ur Regnér, E., 2005, bearbetad av Lena Berg Nilsson.

ham marsmedja i Forsvik. A. Hult menar, att det är troligt att smedjan användes för att 
förädla det avradsjärn som klostret uppbar från Närke.18 Från Riseberga kloster finns 
uppgifter om klostrets intressen i bergs- och järnhanteringen i några bevarade historis-
ka urkunder från Närke. Sålunda gav kung Magnus (Eriksson) år 1346 klostret ”hytto” 
i Rönde, Amo och Skyoldaeborgh (brev nr 130), vilket senare i brev från drottning 
Margareta år 1390 stadfästes, att hyttorna vid Rönne, Åmme och Skyllberg i Lerbäcks 
socken fick behållas av kloster fruarna fritt och frälse till dess hon i öppet brev återkal-
lade sitt medgivande (brev nr 179). 

År 1388 utfärdade kung Albrekt ett frihetsbrev till abbedissan Margareta på Rise-
berga för den ”hyttam” som hon börjat anlägga nära Amoqwaern ”in monte calibis” i 

18 Hult, A., ’Järnproduktionen vid Vadstena klosters gårdar’, i: Historisk Tidskrift 1988:2, s. 213ff.
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Närke till klostrets nytta och förkovran (brev nr 177). Åmme kvarns hytta fanns i klos-
trets ägo fortfarande åren 1461 och 1468 (brev nr 239 och 244). Att klostret erhöll re-
lativt stora mängder järn i form av panter, räntor eller gåvor visar flera brev från år 1420 
till 1503, men även att klostret använt järn som lån (brev nr 180 och 182, år 1391 res-
pektive år 1392) eller som betalning för en halv kvarnbäck (brev nr 230, år 1449).19 Att 
klostret även förfogade över järnmalmsbrytningen visar Karl Knutssons brev år 1440 
till alla dem som bo och bygga på Noraberg och Skinnsaeckaberg och alla andra bergs-
män som ligger under och till Norabergslag i Västerås biskopsdöme: ...”att ett berg som 
kallas Rijsberg, hvilket tillhör kyrkan enskildt och hvaruti jernmalm brytes, hvarföre 
hvar och en som bryter malm i förenämnde berg är skyldig gifva kyrkan och Biskopen 
30 osmund…”.20 

Nydala klosters roll inom järnhanteringen är omtvistad. Klostret placerades idealt 
längs ett vattendrag mellan två sjöar, Munksjön och sjön Rusken. Runt Rusken, som är 
malm förande, finns flera blästbrukslämningar liksom i angränsande socknar. I byn 
Jernboda, som i ett medeltida dokument är belagt som en grangiegård till Nydala klos-
ter ( Jarnbothö 1201–1215 i SD 119), finns också några blästbrukslämningar, men 
inga är undersökta eller daterade. 

Lars-Olof Larsson har uppmärksammat ett tidigare förbisett jordeboks material 
från 1500-talets mitt från Sunnerbo härad i Kronobergs län. Av 13 gårdar som ägdes av 
Nydala kloster i häradet, hade fyra smedjor vid strömmande vatten vid denna tid-
punkt.21 Vi vet inte hur länge klostret varit i besittning av dessa egendomar, men vi vet 
att biskop Gisle redan på 1200-talet överlät egendomar i häradet till klostret.22

Osmundfynd har gjorts i totalt 20 städer med bebyggelselämningar. I Arboga, Jön-
köping, Gamla Lödöse, Norrköping, Skara, Söderköping, Uppsala och Örebro finns 
flest bebyggelse lämningar med osmundar från 1200–1300-talen. I Jönköping, Gamla 
Lödöse, Söderköping och Uppsala även från 1300–1400-talen. Från 1400–1500-talen 
även i Gamla Lödöse och Uppsala, liksom i Enköping, Gävle, Lidköping och Vadstena. 
Från efterrefomatorisk tid och in i 1600-talet har osmundar påträffats i Nya Lödöse 
och Nyköping. Flertalet städer är belägna i Mälar dalen samt i ett stråk söder om Vä-
nern, i norra Västergötland samt i norra delen av Öster götland. Flera städer med 
osmundfynd var under medeltiden viktiga lastageplatser för berg slags järnet (Arboga, 
Enköping, Strängnäs, Örebro men även Gävle). Andra betydelsefulla städer i handeln 
med järn saknar eller har få fynd av osmundar (Kalmar, Stockholm, Visby och Väster-
ås). 

19 Grandinson, K.G., Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster Närke. Studier över landskapets natur och 
odling. Nr I. 1935, s. 54ff.

20 Björkenstam, N., 1990, s. 147.
21 Larsson, L.-O., ’Från blästbruk till bruksdöd. Studier kring järnhantering i södra Småland fram till det 

industriella genombrottet’, i: Småländsk järnhantering under 1000 år. Del II. Jernkontorets bergshistoriska 
skriftserie. Nr 35. 2000, s. 29ff.

22 Tollin, C., Nydala kloster och den tidigmedeltida nyodlingen. Bebyggelsehistorisk Tidskrift. 13. 1987, s. 131.
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Några städer förtjänar att presenteras lite utförligare. Arbogas stadsgrundande i slu-
tet av 1200-talet hänger troligen helt ihop med utvecklingen inom bergsbruket. Få ar-
keologiska undersökningar har gjorts i Arboga och järnslaggsmaterialet är litet.23 Ett 
intressant undantag utgör undersök ningarna i kvarteret Barnhuset, där spår efter 
osmundsmide från första hälften av 1300-talet kunde beläggas.24 

De äldsta stadsspåren från Gamla Lödöse går tillbaka till senare delen av 1000-talet. 
Under 1100–1200-talen växte Lödöse starkt och blev ett viktigt administrativt och po-
litiskt centrum med myntningsrättigheter under 1100-talet. Lödöse var en viktig han-
delsstad och i princip den enda hamnstaden för det medeltida Sverige mot väst. Lödöses 
politiska roll var som störst under 1200-talet och första hälften av 1300-talet. Lödöse 
förlorade sina stadsprivilegier första gången på 1520-talet och slutgiltigt andra gången 
1646. När Nya Lödöse anlades förlorade det ursprungliga Lödöse sin internationella 
roll. Handel med och bearbetning av järn spelade en stor roll i Lödöse. Lödöse anses vara 
den medeltida stad som har den sammantaget största undersökta ytan (cirka 30 %).25 

Hans Andersson har i sina studier av slaggförekomster från Lödöse identifierat tre 
områden med större mängder slagg och järn, vilka skiljer ut sig. Två av dem ligger norr 
om den norra åarmen av Ljudaån (område H-J, ME-MK i nordvästra delen samt MO 
och MP i den nordöstra delen). H. Andersson urskiljer olika verksamheter inom de oli-
ka områdena. I norr primärsmide och kanske också järnframställning i någon form. 
Där har även skett manufak tur smide, gjutning och myntning. I sydöstra delen förekom 
bronstillverkning och kanske någon form av smide. Järnet till Lödöse kom sannolikt i 
form av blästjärn från Västergötland och Småland ( Jönköpingstrakten) och under se-
nare delen av medeltiden kanske även från Värmland.26 

Jönköpings äldsta privilegier är från 1284 och 1288, utfärdade av kung Magnus La-
dulås. Etablerandet av ett franciskanerkloster redan 1283 visar på stadens tidiga bety-
delse. Ett omfattande arkeologiskt fyndmaterial har gett mycket intressanta och nya re-
sultat vad gäller järnhantering och smide under högmedeltid i Jönköping. På Lund-
ströms plats, i västra delen av det medeltida Jönköping, har tre områden med spår efter 
olika slag av järnsmide kunnat dokumenteras men även spår efter bronsbearbetning. 
Dateringarna ligger i huvudsak från senare hälften av 1200-talet. På höjderna söder och 
sydväst om staden ligger ett stort område med ett drygt 100-tal lämningar från ett 
bläst bruk som, genom ett flertal undersökningar, visat sig ha en tyngdpunkt till unge-
fär samma tid, det vill säga slutet av 900-talet till 1100–1200-talen. 

Järnet framstår som en viktig del i urbaniseringsprocessen. Geoarkeologiska labora-
toriet (GAL) har analyserat slagger från Jönköping och dess omgivningar och kommer 

23 Andersson, H., ’Järn, stad och statsbildning’, i: Med Hammare och Fackla XLI. Kristianstad 2010, s. 76f.
24 ATA PM 2001:6 Arboga, Kvarteret Barnhuset. Svensson, K., Kvarteret Barnhuset – en pusselbit i utforskandet 

av Arbogas historia. Arboga Minne 1981.
25 Andersson, H., 2010, s. 93.
26 Ibid s. 95ff. Se även Grandin, L., Hjärthner-Holdar, E., Englund, M., Järnsmide i Visby och Lödöse. UV GAL 

Rapport 2012:12. 



126

till slutsatsen att en del av den på Lund ströms plats återfunna slaggen härrör från bläst-
järn.27 Linnea Kallerskog vill se norra Småland, södra Östergötland och östra Väster-
götland som ett ”Järnbäraland” med en betydande järnhantering, vars betydelse mani-
festeras i byggandet av den äldsta kungaborgen i Näs på södra Visingsö. Enligt L. Kal-
lerskog kan mycket väl det blästjärn, som producerades utanför Jönköping och 
processades och förädlades på ”Smedjegatan” i stadens västra utkant, ha förvarats som 
en ekonomiskt viktig produkt i den ”skattkammare” som troligen funnits på Näs.28 

Nyköping har en relativt utvecklad stadsbildning omkring 1200 att döma av det ar-
keologiska materialet. Från slutet av 1400-talet finns uppgifter, bland annat från Dan-
zig, om export av metaller från Nyköping. Nyköping har legat i direkt anslutning till en 
bergslag med anor från slutet av 1300-talet.29 Vid en förundersökning i kvarteret Kom-
paniet påträffades vad som tolkats som lämningar efter en smedja från 1600-talet, i vil-
ken det påträffades bland annat några osmundar och osmund avfall.30 

Uppsala som stad växer fram under 1100-talet, där intressen i bergsbruket kan vara 
en orsak. Efter 1270 expanderar staden kraftigt tack vare domkyrkobygget. Denna pe-
riod avteck nar sig tydligt i det på senare tid stora arkeologiska materialet. Slagg och 
smedjelämningar finns från kvarteret Kransen (1200–1400-tal), kvarteret Domen 
(1300–1350), kvarteret Rådhuset (1150–1200) samt kvarteret Sandbacken (efter 
1450). Dessutom har stora slagg mängder från smidesverksamhet framkommit vid un-
dersökningar i kvarteret Örtedalen, koncentrerade till en smedja i stadens västra utkant 
(början av 1300-talet). Även slagg i gropar daterade till 1200-talets slut har påträffats. 
Ett stort slaggfynd har också gjorts i kvarteret Pantern (cirka 1220–1300 respektive 
cirka 1300–1380).31 Vid min inventering av de material från Uppsala som har varit till-
gängliga, har osmundjärn påträffats i 11 kvarter varav fem med kontexter direkt kopp-
lade till smide eller i eller i närheten av smedjemiljöer (kvarteren Domen 7, Kransen 3, 
Rådhuset 6–9, Rådstugan och Sandbacken). Flertalet av smides kvarteren är belägna 
längs med Fyrisån och i närheten av domkyrkan.32 

27 Ibid., s.70ff.
28 Kallerskog, L., Jönköping och järnet. C-uppsats i arkeologi vid Lunds universitet. Lund 2009, s. 31ff.
29 Andersson, H., 2010, s. 87f.
30 ATA. SHM 32 191.
31 Andersson, H., 2010, s. 84ff.
32 Syse, B., Kvarterets första 300 år – om den arkeologiska undersökningen i kvarteret Rådstugan 1981. 

Dragarbrunn. En Uppsalagatas historia och förnyelse. 1981, Ersgård, L. & Syse, B., 3-meters jord – 800 år. 
Den arkeologiska undersökningen i kvarteret Domen 1981. Politiska knuten. Uppsala 1983, Gustafsson, J.H., 
Ehn, O., Kransen. Ett medeltida kvarter i Uppsala, 1984, Ersgård, L., Svedberg, V., Sten, S., Sandbacken. 
Bebyggelse och hantverk i ett medeltida Uppsalakvarter. UV Rapport 1984:9, Ersgård, L., Expansion och 
förändring i Uppsalas medeltida bebyggelse. Från Östra Aros till Uppsala. En samling uppsatser kring det 
medeltida Uppsala. Uppsala stads historia VIII. 1986, Syse, B., 7000 år på 20 år. Arkeologiska undersök ningar 
i Mellansverige. RAÄ. 1987, Beronius-Jörpeland, L., Lindeblad. K., Lindh, M., Projekt Uppdrags arkeologi. 
Vid Fyrisån – arkeologi i Östra Aros. RAÄ rapport nr 2000:1.
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Örebros läge är från kommunikationssynpunkt mycket strategiskt. Här möts såväl 
land- som sjövägar från olika väderstreck. När staden grundades är omtvistad, men den 
började sannolikt anläggas i slutet av 1200-talet och urbaniseringskriterierna pekar en-
tydigt på tidigt 1300-tal. Det är mycket som tyder på att det redan på 1260-talat fanns 
en kungsgård här, som ersattes av en borg vid mitten av 1300-talet. De omfattande un-
dersökningarna i kvarteret Bromsgården visar, att det här funnits en myntverkstad re-
dan på 1200-talet. Även ett antal osmundar, en halv lupp och osmundavfall och ett re-
lativt stort antal ämnesjärn påträffades i bebyggelsefaser stratigrafiskt daterade till 
1300-talet. Ett par av osmundarna och ett ämnesjärn låg intill en härdliknande anlägg-
ning.33 Under 1500-talet var Örebro en viktig medelpunkt för bönder och köpmän 
från såväl Närke som från Västergötland, Östergötland och Småland i handeln med 
järn från Bergslagen i utbyte mot bland annat boskap. Om detta finns inga äldre belägg 
rörande förhållandena på medeltiden.34

Av de totalt sex hytt- och masugnslämningarna är tre miljöer högmedeltida, det vill 
säga 1200–1300-tal, medan tre är daterade till senmedeltid, det vill säga 1400–1500-tal. 
Av de tre högmedeltida miljöerna utmärker sig Lapphyttan i Norbergs bergslag på grund 
av att den är den första masugnskontexten med osmundjärn som undersökts. Malmen 
har transpor terats till Lapphyttan från gruvor i Norberg och eventuellt i Andersben-
ning.35 Flertalet av osmundarna och osmundavfallen vid Lapphyttan påträffades runt 
och mellan färsknings- och smideshär darna, förutom de fem osmundar som påträffades 
i den jordkällare som tolkats som förva rings bod (järnbod) belägen intill ett bostadshus. 

Hyttehamn vid nordvästra stranden av Vättern har nyligen upptäckts och delun-
dersökts. Fynd av upphuggna osmundar i en färskningshärd tillsammans med en liten 
yxa stärker ytterligare tolkningen av osmundarna som resultatet av ett härdfärskat tack-
järn. Hyttehamn ligger utanför den kända medeltida Bergslagen.36 

Den tredje högmedeltida hyttplatsen, Vinarhyttan, ligger ganska nära Lapphyttan 
men i södra Dalarna. Fynd av ett klimpjärn utan huggspår har gjorts vid en anläggning 
som tolkats som en smedja. Dateringar har gjorts såväl med 14C-metoden som med 
dendrokronologi. Spänn vidden i dateringarna är stor, men en tolkning kan vara att 
anlägg ningarna utgör resterna av en hyttanläggning som varit i drift huvudsakligen un-
der 1200- till 1300-talen.37 

33 Broberg, B. och Hasselmo, M., Under ett kvarter i Örebro. En arkeologisk undersökning i kvarteret Bromsgården 
sommaren 1978. Från bergslag och bondebygd 1981. Möte med medeltiden. Årsbok för Örebro läns 
hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum. Ljung, Jan-Åke opublicerad undersökningsrapport 
från kvarteret Bromsgården (dnr 6814/77).

34 Andersson, H., 2010, s. 74ff.
35 Segerström, U., Berg, A., Pettersson Jensen, I.-M., Bindler, R., Renberg, I., ’Det tidiga bergsbruket i 

Norberg – Nu ännu tidigare. Skogshistoria och föroreningshistoria kastar nytt ljus över utvecklingen’, i: 
Med Hammare och Fackla XLI. Kristianstad 2010, s. 222.

36 Karlsson, C., ’Den svenska masugnen med ett europeiskt perspektiv’, i: Med Hammare och Fackla XLI. 
Kristianstad 2010, s. 177ff.

37 Serning, I., Hagfeldt, H., Kresten, P., Vinarhyttan – En medeltida hyttanläggning vid sjön Hagen, Norrbärke 
socken, Dalarna. Jernkontorets bergshistoriska rapporter. H 21, Stockholm 1982, s. 24ff.
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De tre senmedeltida hyttorna ligger alla i Tunabergs socken i Nävebergs bergslag i 
Södermanland och provundersöktes av Eva Skyllberg inom ramen för hennes 
avhandlings arbete kring Södermanlands medeltida bergsbruk. På Grishyttans koppar-
hytta förekommer en trolig masugn, på Övergrans gård en masugn och i Egelprång på-
träffades ett par osmundar på en liten välbevarad kopparhyttebacke. E. Skyllberg kon-
staterar, att man i Nävebergs bergslag bedrivit såväl järn- som kopparproduktion. Dock 
finns det inom bergslagen fler kopparhyttor än masugnar. Uppgifter finns om järnhyt-
tor från 1500-talet däremot inga skriftliga uppgifter om kopparhyttor. Hon frågar sig 
om hyttbruket var en feodal angelägenhet. De äldsta uppgifterna om bergsbruk rör 
dock högfrälset, men det kan vara en källbristfråga. Många gårdar inom Näveberg äg-
des av Vadstena kloster, men även högfrälsepersoner ägde gårdar och hyttor inom om-
rådet.38

Ytterligare fem övriga platser har kunnat identifieras med osmundar. Tre har en 
senmedel tida datering, nämligen en prästgårdsmiljö i Vall, Valbo socken i Gästrikland, 

en medeltida gårdsmiljö i Årsta, Österhaninge socken i Södermanland samt en trolig 
blästbruksmiljö eller smedja med en färskningshärd från Breviken i Torrskogs socken i 
Dalsland.39 Lena Thålin var den förste som uppmärksammade de nio upphuggna 
järntackorna med en vikt på mellan 320 och 440 gram från Breviken. L. Thålins tolk-
ning är att de är upphuggna ur en blästklimp fram ställd genom direktreduktion och 
hon tolkar dessa som osmundar.40 

Den yngsta fyndplatsen bland de övriga kallas för Grisskogen och utgörs av ett 
vendel tida/vikingatida gravfält i Ovansjö socken, Gästrikland. På gravfältet påträffades 
en anlägg ning som jag tolkar som en smedja från 1600–1700-talen.41 Den äldsta fynd-
platsen, Skånings måla, utgörs av en blästbruksplats i närheten av ett malmförande vat-
tendrag i Bäckebo socken i Kalmar län. En 14C-analys daterar platsen till mellan 1179 
och 1402, det vill säga 1200–1300-tal. Det som dominerar platsen är ett cirka 33 x 25 
meter stort och cirka 1 meter högt slaggvarp. Dess utom finns två mindre slaggvarp, en 
stor färskningshärd, en fällsten med glödskal runt om och en rostningsplats med malm-
upplag. Runt färskningshärden påträffades några klimpjärn av osmundstorlek, men 
utan huggspår.42

38 Skyllberg, E., Södermanlands medeltida bergsbruk en feodal angelägenhet. Sörmländska handlingar. Nr 50. 
2001, s. 18ff.

39 Broberg, A., En medeltida prästgård vid Vall, Valbo sn, Gästrikland. Rapport UV Stockholm 1996:103, samt 
muntlig uppgift från Lena Beronius. RAÄ UV Mitt. 

40 Thålin, L., Helgöundersökningen samt forskningsprojektet Struktur och förändring i det svenska samhället 
under det första årtusendet av vår tideräkning i Mellansverige. Årsrapport 1970, s. 74ff.

41 Thorén, P., Grisskogen. Ett vendel- och vikingatida gravfält i Ovansjö. RAÄ 33. Gästrikland. Länsmuseet 
Gävleborg 1994.

42 Jahrehorn, M., Konserveringsrapporter över föremål från Bäckebo socken, Skåningsmåla. RAÄ 120. K13–34 
Oxider AB. 2013 och muntlig information från Nicholas Nilsson Kalmar läns museum. Se också Gert 
Magnussons artikel i denna volym s. 369–397.
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Osmundjärnets struktur 
Osmundjärnen kan efter inventeringarna konstateras ha en mycket likartad storlek och 
karakteristiskt utseende. Förutom en förhållandevis enhetlig vikt, till vilken jag åter-
kommer nedan, har de oftast en form som uppkommit beroende på var i den ursprung-
ligen runda platta luppen/fällan de kommer från vid upphuggningen i ”osmundz små 
stycke.” De har därmed erhållit en triangulär, oval eller rektangulär form, ofta med spår 
efter upphuggningen i form av yxhugg på ytan eller med planhuggna sidor. Längden på 
osmundarna varierar huvud sakligen mellan 7 och 11 centimeter och bredden mellan 3 
och 5 centimeter. Det förekommer också fynd av osmundar som hänger ihop och allt-
så inte blivit helt genomhuggna. Dessutom finns exempel på både hela, halva och delar 
av luppar/fällor. 

Ett relativt stort antal analyser av osmundjärn har under åren genomförts av olika 
företag och institutioner. Uppdragsgivare har varit Statens Historiska Museer, 
Osmundgruppen, forsknings projekt eller enskilda forskare. Sammanlagt har 40 
osmundar analyserats från 12 olika platser: Lapphyttan (8), Gamla Lödöse (7) Alvastra 
kloster (5) Husberget i Torshälla (4), Alsnö hus, Grådö skans och Varnhems kloster, 

Figur 4. Örebro, kvarteret Bromsgården 3, 4, 13. Överst del av lupp. Under linjalen två rektangulära 
osmundar med huggmärken. Övriga tre bedömda som bandformiga ämnesjärn. Foto: Anders Wallander.
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alla med 3 osmundar. Vidare förekommer osmundar från blästbruks- eller smidesplat-
sen Breviken i Torrskogs socken, Sigtuna domi nika nerkloster, Vinarhyttan och danska 
Vordingborg med vardera en osmund. Metoden har varit metallografisk och i vissa fall 
kemisk analys. Man har även mätt kornstorlek och mikrohårdhet. Genomgående är att 
osmundarna, oavsett varifrån de kommer, har en porös och slaggrik struktur samt att 
de vid snittningen visat sig ha två markanta zoner, en låg- och en högkolhaltig, åtskilda 
av en mellanliggande zon. De odeformerade slaggporerna ger en klar indikation på att 
osmundarna inte har bearbetats, men huggspår visar att de med något undantag hug-
gits upp från ett större stycke. 

Intressant är att osmundarna från den förmodade blästbruksplatsen Breviken inte 
avviker från övriga osmundar och tolkas som att ha blivit upphuggna från en större fäl-
la. En osmund från Gamla Lödöse (H 1075) har en hopvälld struktur som visar, att 
man även för denna eftersträvat en likartad storlek och vikt. Några osmundar har en 
stålaktig struktur och i ett par fall en tackjärns- (Vinarhyttan) eller gjutjärnsstruktur 
som i en av osmundarna från Gamla Lödöse (ND 1702b). De flesta har ingen detekter-
bar fosforhalt, dock visar den kemiska analysen av några Lapphyttejärn en fosforhalt på 
mellan 0,011 % och 0,024 % samt förekomst av mangan på mellan 0,03 % och 0,08 %. 
Mille Törnblom har efter sin analys av 14 osmundar dragit slutsatsen, att de med två 
undantag har huggits upp från oregelbundna, relativt jämtjocka skivor, där den ena si-
dan varit kolhaltig och den andra så gott som kolfri. Samtliga analysresultat av osmun-
dar redovisas i bilaga 1.

Osmundjärnets vikter
Enligt Gunnar Pipping, vars artikel hänvisats till tidigare, var osmundsvikten under 
medel tiden mellan 300 och 350 gram. Nils Björkenstam skriver i sitt arbete att osmun-
den hade en vikt på något under 3 hekto och bygger sannolikt den slutsatsen på att det 
skulle gå 24 osmundar på ett lispund, det vill säga 6,8 kilo, vilket blir en styckevikt på 
283 gram. Efter de genomförda osmundinventeringarna finns nu för första gången ett 
tillräckligt stort statistiskt underlag som, trots felkällor i form av exempelvis korrosion, 
kan ge oss en möjlighet att räkna fram en genom snittsvikt från skilda tidpunkter och 
från olika kontexter. 

Vid en jämförelse av osmundarnas genomsnittsvikter framgår att de håller en likar-
tad, låg vikt under såväl 1200–1300-talen som 1300–1400-talen (259 respektive 258 
gram). Under senare delen av medeltiden ökade vikten till 291 gram, för att efter 1600 
minska något till 279 gram. Vid en genomsnittsberäkning av samtliga osmundar i 
stadsma terial, utan hänsyn till ålder, blev vikten 256 gram. Denna kan jämföras med 
genomsnitts vikten av samtliga osmundar i Gamla Lödöse som är 232 gram. Från ett 
område i Gamla Lödöse (GB), med en datering till cirka 1250–1400, har osmundarna 
samma vikt som för samtliga i Gamla Lödöse, det vill säga 232 gram. Från kvarteret 
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Barnhuset i Arboga, med en datering till cirka 1300–1350, är vikten 246 gram och från 
kvarteret Rådstugan i Uppsala, med en datering till slutet av 1300- och början av 
1400-talen, är genomsnittsvikten 280 gram, det vill säga ganska exakt som de 24 
osmundarna på ett lispund. 

Om man gör motsvarande beräkningar för osmundar från kloster blir vikten 255 
gram, det vill säga påfallande lika genomsnittsvikten för osmundar i städer. För Al-
vastramaterialet, som kan dateras till 1300- och 1400-talen, blir genomsnittsvikten 236 
gram. Osmundarna från Riseberga kloster, som troligen utsatts för eldpåverkan, har 
tack vare den glödpatina de erhållit, inga rostangrepp och är därför mycket välbevara-
de. De har en genomsnittsvikt på 333 gram, vilket kanske kan vara en fingervisning om 
hur mycket korrosionen kan ställa till med. 

För borgmaterialet är genomsnittsvikten något högre eller 265 gram. Den kan jäm-
föras med borgmaterialen från Alsnö hus (1279–1390) på 245 gram, Edsholm (cirka 
1397–1434) på 281 gram, Ekholm (cirka 1360–1450) på 247 gram, Grådö (cirka 
1350–1400) på 282 gram, Husberget (slutet av 1300- och början av 1400-talen) på 246 
gram samt Husaby (cirka 1480–1527) på 287 gram. Osmundarna från Edsholm och 
Grådö avviker något från genom snitts vikten för tidsavsnittet, men håller å andra sidan 
nära nog samma vikt som de 24 osmundarna på ett lispund. 

Från Lapphyttan finns en nyligen genomförd 14C-analys av en osmund (fynd nr 
3580), som gav en datering till 1180 e.Kr. plus/minus 100 år (Ua-2450). Deras genom-
snittsvikt håller ”standardvikten” på 283 gram. Detta kan jämföras med de osmundlik-
nande klimpjärnen från blästbruksplatsen Skåningsmåla, från ungefär samma tid, som 
har en genom snittsvikt på 228 gram. Utgår man från osmundvikternas spridning över/
un der i förhållande till respektive anläggnings genomsnittsvikt kan man konstatera, att 
i många material är de ganska jämt fördelade, medan det i Alsnöhusmaterialet och från 
kvarteret Barnhuset i Arboga finns något fler med en vikt över genomsnittsvikten. I 
materialen från Riseberga och kvarteret Rådstugan i Uppsala och ND i Gamla Lödöse 
finns fler, från Lapp hyttan betydligt fler, med en vikt under genomsnittsvikten. 

De upphuggna osmundarna kan jämföras med exempel på hela eller delar av lup-
par/fällor som de kan ha huggits upp från och då förekommer ett par hela luppar, dels 
från Gamla Lödöse (KC-området) på 1 629 gram, dels från Uppsala (kv Domen) på 
1 824 gram. En halv lupp finns från kvarteret Bromsgården i Örebro på 1 560 gram och 
delar av luppar finns från Lapphyttan på 640 gram (även tackjärnsstycken) och Gris-
hyttan på 1 360 gram. Ett tackjärnsstycke har också hittats bland annat i Hyttehamn. 
Exempel på inte helt upphuggna osmundar i form av två sammanhängande förekom-
mer från Riseberga kloster (485 gram), Vadstena kloster (417 gram), Ekholm (232 
gram) och från kvarteret Venus i Skara (453 gram). Det enda exemplet på ett par sam-
manhängande osmundar, som vid en tudelning skulle erhålla ”rätt vikt” är från Kalmar 
Slottsfjärd (768 gram).

Slutligen har en jämförelse gjorts av viktspridningen inom och mellan några materi-
al (14) från olika kontexter såsom produktions-, bearbetnings- och förvaringsmiljöer. 
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Figur 5. Utbredning av osmundar på hyttbacken i Lapphyttan. Planen visar koncentrationer av 
osmundar runt färskningshärdar och i järnboden. Källa: Planen är upprättad av Tomas Risan, 
Gert Magnusson och Anders Wallander.
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Figur 6. Osmundar, smidesavfall och delar av blästermunstycken inom ett smedjekvarter med 
minst tre smedjor inom ND-NC-området i Gamla Lödöse. Källa: Planen är upprättad av 
Katarina Kåhre och Sonia Jeffery, Lödöse museum. 
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Den utan jäm förelse största viktspridningen har osmundarna från Lapphyttan med 
555 gram, från den lägsta vikten på 177 (128) till den högsta på 732 (808) gram. I öv-
rigt kan man inte se någon tydlig skillnad i viktspridningen från olika kontexter, förut-
om att det finns fler anläggningar från bearbetningskontexter än från förvaringskon-
texter, som har små viktskillnader (runt 100 gram och därunder). Den utan jämförelse 
minsta viktspridningen har osmundarna från Lindholmen (35–17 gram), men det kan 
delvis bero på att beräkningarna baseras på endast fem osmundar.

Jämförande kontextanalys
Av de 60 inventerade platserna har 40 (varav tre med osmundar i flera kvarter/områ-
den) kunnat delas upp i tre huvudkontexter. Produk tions  platserna är 7, varav Lapphyt-
tan med sin fullständiga och väl un der sökta anläggning dominerar totalt med 29 
osmundar. På Lapphyttan, som är den äldsta daterade masugns platsen i Sverige (och i 
Europa), finns produkter från alla stadier i produktionskedjan inklusive delar av ännu 
oupphuggna luppar. Den andra välundersökta, men ännu så länge endast delvis under-
sökta platsen är Hyttehamn, som har en något senare datering. Från den undersökta 
färsknings härden härstammar två osmundar, avfall samt en del av en järntacka. Från 
den också välundersökta Vinarhyttan i södra Dalarna kom mer en klimp formig osmund, 
som saknar de för osmundarna så karakteristiska dragen med spår efter upp huggningen. 

Diagram 1. Genomsnittsvikter och viktspridning för osmundarna i några kontexter. Vikten inom paren-
tes är den lägsta respektive högsta vikten, vilken borträknats vid genomsnittsberäkningen.



135

Vinarhyttans datering sammanfaller delvis med såväl Lapphyttan som Hyttehamn. 
Övriga osmundar kommer från kopparhyttor eller en renod lad masugnsmiljö som den 
på Övergrans gård, samtliga i Tunabergs socken i Södermanland. Osmundmaterialet 
utgörs av del av fälla/lupp och ett par osmundar och dateringarna ligger senare än övri-
ga, det vill säga i 1400- och 1500-talen. Slutligen har vi inom projektet funnit några 
klimpjärn av osmund karaktär på en intressant produktionsplats i Skå nings måla, Bäck-
ebo socken i Kalmar län. Platsen utgörs av en ovanligt stor blästbruksplats och de 

Tabell 1. Produktionsplatser.
Objekt Inre kontext Antal Användningstid Osmundliknande, avfall Viktavvikelse fr 300 gr
Lapphyttan masugn järnbod, färskningshärdar 29 1150−1350? 4 delar av fälla/tacka, m huggmärken, avfall övervägande under
Hyttehamn masugn, färskningshärd 2 1300-tal huggmärken, avfall, del av tacka övervägande under
Grishyttan kopparhytta med masugn? 1 1500-tal del av fälla m huggmärken
Övergrans gård masugn 1 1450-tal del av fälla m huggmärken över
Egelprång kopparhyttebacke 2 1500-tal m huggmärken över
Vinarhyttan masugn 1 12−1300-tal klimpformig under
Skåningmåla blästugnsplats 3 12−1300-tal osmundskaraktär, avfall övervägande under

Tabell 2. Bearbetningsplatser.
Objekt Inre kontext Antal Användningstid Viktavvikelse  fr 300 grOsmundliknande, avfall
Arboga, kv Barnhuset smedjemiljö 8 1300−1350 med huggspår, avfall övervägande under
Borgholms slott smedjemiljö? 5 13−1400-tal med huggspår övervägande över
Edsholms fogdeborg smedja och verkstadsmiljö 19 1370-tal−1434 med huggspår, ämnesjärn, avfall både över och under
Ekholms slott ekonomiområde? 10 ca 1360 −mitten av 1400 med huggspår, en ej helt isär övervägande under
Enköping, kv Kaplanen 29 smedjemiljö 1 14−1500-tal med huggspår under
Faxeholms fogdeborg smedja 1 sl 13−b 1400-tal med huggspår under
Gamla Lödöse GB i och utanför två smedjor 8 1250−1400 med huggspår, bearbetad övervägande under
Gamla Lödöse GI intill smedjemiljö 2 1220−1300 både över och under
Gamla Lödöse NC, ND smedjekvarter med 3 smedjor 8 12−1400-tal fyra bearbetade, avfall övervägande under
Grisskogen, Ovansjö sn Gä smedja? 1 16−1700-tal ? huggspår över
Husaby biskopsborg smedja med två ässjor 26 ca 1480 −1527 huggspår, avfall både över och under
Jönköping, kv Harven smedjemiljö 1 12−1300-tal platt med huggspår under
Nya Lödöse smedjemiljö 2 sl 1500 −b av 1600-tal med huggspår, avfall under
Nyköping, kv Kompaniet 13-14 smedja? 2+2? 1600-tal med huggspår, avfall under
Styresholms fogdeborg smedja? 2 sl 13−b 1400-tal med huggspår under
Söderköping, kv Nortull 8 smedja? 1 1350−1380 med huggspår, delvis bearbetad, avfall under
Trollaborg smedja 1 1360-tal−1434 triangulär form över
Uppsala, kv Domen 7 smedja i smedjekvarter 1 1300−1340 alla stadier – från fälla till avfall över
Uppsala, kv Kransen 3 smedja för grovsmide 4 1450−1500 med huggspår, avfall övervägande under
Uppsala, kv Sandbacken smedja 1 mitten av 1400-tal med huggspår, avfall under
Uppsala, kv Rådstugan intill smedjemiljö 9 sl 1300 −början av 1400-tal med huggspår, avfall, bearbetad både över och under
Uppsala, kv Rådhuset 6-9 eventuell smedjemiljö 1 ca 1350 −1400 med huggspår, bearbetad under
Vadstena, kv Sanden smedjemiljö 3 ca 1450 −1544 med huggspår, en oformlig både över och under
Vadstena kloster verkstadsområde? 3 14−1500-tal? varav en ej helt isärhuggen både över och under
Vall, Valbo sn verkstadsmiljö? bronsgjuteri 1 1500-tal? med huggspår över
Varnhems kloster ekonomiområde, smedja? 5 1300−1400-tal med huggspår, avfall under
Vreta kloster ekonomiområde? 18 sl 1100 −b av 1500-tal bearbetad alla utom en under
Örebro, kv Bromsgården smedjemiljö 4 ca 1250 −1340 en med huggmärke, avfall, bearbetad, fälla under
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osmundliknande klimparna påträffades till sam mans med smidesavfall av olika slag 
runt en stor färskningshärd. Platsen är daterad till 1200–1300-tal och är således samti-
da med de tidiga masugns miljöerna. 

Bearbetningsplatserna dominerar till antalet (28). De utgörs av ensamliggande 
smedjor eller förekommer i smedjekvarter samt smedje- eller verkstadsmiljöer. Flest 
bearbet nings platser har påträffats i stadssammanhang (16), varav Uppsala och Gamla 
Lödöse dominerar med sina material. Dessutom förekommer smedjor eller verkstäder 
i sju borg- eller slottssammanhang, där osmund materialet från Husaby biskopsborg, 
Edsholms fogdeborg och Ekholms slott dominerar. Även från tre kloster förekommer 
osmundar i smidesammanhang, nämligen Vreta, Varnhem och Vadstena. Daterings-
mässigt ligger de flesta bearbetnings miljöerna, elva platser, i 1300- till 1400-tal, med sju 
platser som är äldre (1200- till 1300-tal) och sex som är yngre (1400- till 1500-tal). 
Dessutom finns fyra från efterreformatorisk tid, däribland från en prästgårdsmiljö i 
Vall, Valbo socken i Gästrikland. 

Äldsta daterade smedjan kommer från GI-området i Gamla Lödöse daterad till 
mellan 1220 och 1300. Ett helt smedjekvarter från 1200- till 1400-talen har identifie-
rats i NC-ND-området i Gamla Lödöse bestående av fem byggnader på rad och en i 
vinkel. Byggnaderna varierar i storlek. De två minsta ligger i norra delen, en större rek-
tangulär byggnad är belägen i mitten av kvarteret och tre byggnader är närmast kvadra-
tiska och av mellanstorlek. Totalt har tre tolkats som troliga smedjor. Alla smedjorna 
har varit försedda med härdar/ässjor. En byggnad är bedömd som en säker smedja och 
hade en ässja i ena hörnet. Dessutom förekom ett antal friliggande härdar öster om 
smedjeraden. Ett stort antal blästermunstycken eller delar därav har påträffats i och ut-
anför husen liksom tolv osmundar och några smidesavfall. Av de tolv osmundarna låg 
fem runt en ässja i det sydöstra huset, som kan tolkas som en osmund smedja.43 

Distributions- och förvaringsplatserna är 12 och fördelade på åtta från försvarsanlägg-
ningar (fogdeborgar, slott och hus), tre kloster och en stadsmiljö. I hälften av fallen 
finns en smides- eller smedjemiljö i närheten. Utmärker sig gör Alsnö hus med 10 
osmundar förvarade i källarförråd och andra byggnader. Alvastra klosters samling av 15 
osmundar i Abbotens källare är ett annat intressant exempel. Även den enda tillvara-
tagna (av ursprungligen sannolikt många flera) osmundar i de båda stenhusen, troligen 
järnbodar, i Nydala klosters ekonomiområde förtjänar att uppmärksammas. 

Den enda stadsmiljö där en förvaringskontext kunnat konstateras utgörs av ett hus i 
kvarte ret Venus i Skara. Ungefär lika många platser har en datering till 1200–1300-tal 
som 1300–1400-tal (fyra respektive fem) medan något färre har en datering till 
1400–1500-talen eller senare. Äldsta förvarings boden/magasinet finns på Ragnhilds-
holmen med bearbetade os mund järn (1257-1311). Samman taget kan konstateras, att av 
de kontexter som kunnat dateras närmare, finns en liten övervikt för de från 1300- till 

43 För värdefulla bidrag vid tolkning och datering av dessa byggnader och andra i Gamla Lödöse tackar jag 
Sonia Jeffery och Katarina Kåhre.
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1400-talen (34 %) tätt följt av de från 1200–1300-talen med 32 %. Något färre kontex-
ter finns med dateringar från 1400- till 1500-talen (21 %) men några dateringar ligger 
ända fram i 1600–1700-talen med osmundjärn. 

Sammanfattning och slutsatser
Artikeln redovisar resultaten från den inventering av medeltida järn som genomfördes 
i mitten av 1970-talet, kompletterad med det osmundmaterial som därefter tillförts 
museernas magasin fram till 2014. Arbetet har bestått i registrering, mätning och väg-
ning av ”nytt” osmundjärn samt granskning av fyndomständigheter och dateringsupp-
gifter kring fynd av intresse. Dessutom har resultaten av alla metallografiska analyser av 
osmundjärn redovisats och utvär de rats. Totalt 60 platser med osmundar har påträffats 
och registrerats.

Sammanlagt har 428 osmundar vägts och mätts, vilket i det närmaste motsvarar 
innehållet i ett osmundfat, det vill säga 480, spridda runtom i landet, från Styresholm i 
Ångermanland i norr till Falsterbohus i söder och från Dragsmarks kloster i väster till 
Visby/Endre i öster. 20 städer med 147 osmundar (34 %) är representerade, de flesta 
belägna i Mälardalen. 17 fynd platser med totalt 154 osmundar (36 %) utgörs av bor-
gar/slott/hus, varav flertalet är förvalt nings borgar eller fogdeborgar. 10 platser med 73 
osmundar (17 %) utgörs av kloster. 6 platser med 34 osmundar (8 %) utgörs av mas-
ugns- eller hyttplatser. Övriga platser är 5 med 20 osmundar (5 %) och utgörs främst av 
blästerugns- och smedjemiljöer på landsbygden. 

I vissa medeltida svenska städer har osmundar påträffats i flera kvarter, exempelvis i 
Jönkö ping, Söderköping och Uppsala. Vad gäller osmundarnas datering finns en knapp 
övervikt för kontexter från 1300–1400-talen (34 %) något färre från 1200–1300-talen 
med 32 % och från 1400–1500-talen med 21 %. Osmundar förekommer även i kontex-
ter daterade ända fram i 1600–1700-talen. 

Tre huvudkontexter har identifierats, nämligen produktionsplatser, i första hand i 
form av masugnsplatser och hyttor, bearbetningsplatser i form av smedjor eller hela 

Tabell 3. Distributions- och förvaringsplatser.
Objekt Inre kontext Antal Användningstid Osmundskaraktär Viktavvikelse fr 300 gr Kommentar
Alsnö hus källarförråd? i byggnader 10 sl 12−sl 1300 8 bearbetade mot ämnesform övervägande under av totalt 50
Alvastra kloster i och utanför Abbotens hus 15 1300–b av 1500 med huggmärken, 5 bearbarbetade mot ämnesform övervägande under i källarvåning av totalt 39
Borganäs intill bostadshus med magasin 1 sl 13−b av 1400-tal bearbetad
Borgholms slottsområde magasin/förråd i hus 1 14−1500-tal huggspår under i smedje/verkstadsmiljö
Grådö skans magasin/förråd i hus 15 1350−1400 med huggmärken, 3 bearbarbetade mot ämnesform övervägande under smedja/verkstad intill
Husberget, Torshälla i förrådsbyggnad 23 1300-tal �ertalet med huggspår övervägande under eventuellt  med smedjefunktion
Kolnehus ? 4 senmedeltid? upphuggna övervägande under
Lindholmen i salsbyggnad 6 ca 1350 −1450 �esta under även på borggården runt en ugn
Nydala kloster i och utanför stenhus 1 1300−1400-tal? under eventuellt i smideskontext
Ragnhildsholmen i förrådsutrymmen 3 1257−1311 bearbetade mot ämnesform
Sigtuna kloster i bostads-förrådshus 2 1237−b av 1500 under smide i närheten
Skara, kv Venus 1+11 golv i hus 2 1250−1300-tal med huggmärken, en ej helt isär både över och under
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smedjekvarter samt förvaringsplatser i form av bodar, källare och magasin. Flest är be-
arbetningsplatserna följda av förvaringsplatserna. Osmundarna är halvmånformiga/
ovala, rektangulära eller tri angulära, ofta försedda med huggmärken efter en yxa som 
använts vid upphuggningen. Enda undantagen härvidlag utgör ”klimpjärnen” från 
blästbrukskontexten i Skåningsmåla och den från Vinar hyttan, som saknar de så karak-
teristiska huggspåren.

Vid en jämförelse av osmundarnas genomsnittsvikter under olika tidsavsnitt fram-
går, att de håller en likartad, låg vikt under såväl 1200–1300-talen som under 1300–  
1400-talen (259 respektive 258 gram). Under senare delen av medeltiden ökar vikten 
till 291 gram, för att sedan minska något igen till 279 gram efter 1600. Materialet från 
kvarteret Rådstugan i Uppsala liksom från fogdeborgarna Edsholm och Grådö utgör 
undantag från respektive tids av snitt och håller nära nog vikten för de 24 osmundarna i 
ett lispund, det vill säga 283 gram per styck. Genomsnittsvikten för Lapphyttans 
osmundar hamnar märkligt nog exakt på 283 gram. 

Viktspridningen inom olika kontexter är stor och störst i Lapphyttematerialet. Att 
det finns en så stor viktspridning bland osmundarna från Lapphyttan kan bero på, att 
det är en produk tions miljö och det första ledet i kedjan inom vilken det ”tilläts” större 
viktvariationer. Det har inte gått att se någon stor och tydlig skillnad i viktspridningen 
mellan huvudkontexterna, men bearbetnings-miljöerna har den minsta viktspridning-
en. Att så många osmundar ligger under den stipu lerade standardvikten skulle kunna 
förklaras med att de utsatts för korrosion. Dock var det inte de enskilda osmundarnas 
exakta vikter som var avgörande utan osmundfatets vikt på järnvågen. Det skulle hålla 
136 kilo. 

29 osmundar har analyserats metallografiskt och 4 även kemiskt. 11 osmundar har i 
första hand genomgått en kemisk analys. Av de 40 är 8 från Lapphyttan i Norbergs 
bergslag som, tillsammans med Hyttehamn vid Vätterns nordvästra strand, är de enda 
två säkra identifierade medeltida produktions platserna med härdar för färskning och 
upphuggning av osmundar från det i den intilliggande masugnen framställda tackjär-
net. 

Resultaten av de metallografiska analyserna visar på slående likheter hos i princip 
alla de undersökta osmundarna. Genomgående är att järnet är poröst och slaggrikt 
samt att det ofta har huggspår, men i övrigt ej har bearbetats. I osmundarna har två del-
områden kunnat identifieras med varierande kolhalt, alltifrån nästan helt kolfria till 
kolhalter upp mot 0,8 %. I några fall är osmundarna av stål och i ett par fall uppvisar de 
en tackjärns- eller gjutjärns struktur. De har en varierande hårdhet och även kornstor-
lek. Osmundarna innehåller med något undantag ingen detekterbar fosforhalt.

Inventeringen av osmundar och granskningen av de metallografiska analyserna visar, 
med all önskvärd tydlighet, att de har en struktur och en genomsnittsvikt som är slående 
likartad oavsett från vilka kontexter och vilken tid de kommer. De många osmundarna 
med sina karak teristiska huggspår samt undersökningarna av masugns   platserna Lapphyt-
tan och Hytte hamn, med såväl upphuggna osmundar som oupphuggna  luppejärn på 
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 eller intill färsknings härdarna styrker tesen, att osmundarna är resultatet av ett härd-
färskat tackjärn framställt ur bergmalm. De har huggits upp ur runda luppar (platta ka-
kor) oftast i en triangulär, oval eller rektangulär form, beroende på var i den runda lup-
pen de suttit. Man har vid upphuggningen eftersträvat en vikt på cirka 280 gram, i en-
lighet med kravet att 24 osmundar skulle utgöra ett lispund. 

Den äldsta daterade fyndkontexten med osmundar ligger i slutet av 1100- och bör-
jan av 1200-talen. Lapphyttans äldsta fas är osäker men ligger sannolikt omkring 1150–
1200 och nedläggningen skedde någon gång mellan 1350–1425.44 De aktörer som 
skymtar bakom de olika huvudkon texterna var bergsmän på produktionsplatserna, 
smeder och köpmän i städerna samt statens och kyrkans företrädare i form av fogdar 
och klosterfolk i borgar, slott och kloster, vilka med skatter och avgifter drev in osmund-
järnet för vidare transaktioner eller för användning i den egna smidesverksamheten. 
Osmundarnas standardiserade form, vikt och kvalité kan ses som ett uttryck för statens 
strävan att kontrollera såväl järnskatternas storlek, kvalité som värde, eftersom osmun-
darna även användes som betalningsmedel och handelsvara.

44 Magnusson, G., (red.). Nya Lapphyttan – medeltida bergsmannakunskap rekonstruerad. Jernkontorets 
bergshistoriska rapporter. H 80. Stockholm 2014.

Figur 7. Osmundjärn från Lapphyttan. Foto: Kenneth Sundh.
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Bilaga 1. Redovisning av resultaten av genomförda                                                     
metallografiska analyser på osmundjärn

Sammanlagt nio metallografiska och/eller kemiska analyser har genom åren genomförts på medel-
tida järn. Målsättningen för samtliga har varit att söka hitta identifierbara osmundar och avgöra dess 
ursprung och kvalité/materialsammansättning. De första tre analyserna skedde inom ramen för 
Osmund gruppens arbete i början av 1970-talet och två (som är opublicerade) genomfördes vid 
Uddeholms Bruk AB respektive SKF Steel AB i Hofors. Sedan följde en mindre och en större ana-
lysserie (båda opublicerade) inom ramen för det stora inventeringsprojektet ”Studier rörande järnet 
under svensk medeltid 1000–1500” inom Jernkontorets forskningsuppgift 906/74, genomförda 
åren 1975 respektive 1978–79. År 1979 genomfördes på Rinmanlabora toriet i Eskilstuna en analys 
(opublicerad) av fyra osmundar, som tillsammans med flera andra påträffats vid Husbergetunder-
sökningarna i Torshälla. Efter undersökningarna på Vinarhyttan genomfördes 1982, på uppdrag av 
Inga Serning, analyser av en del föremål. Inom Lapphytteprojektet genomfördes 1985 också analy-
ser av Sten och Helfrid Modin på en rad föremål. Den senaste analysserien som berört osmundjärn 
genomfördes 2008 av Vagn F. Buchwald och var i första hand en kemisk analys av såväl Lapphytte-
järn som järn från Varnhems kloster, Vordingborg i Danmark och järn från koggfyndet utanför 
Gdansk. De analysresultat som presenteras nedan är endast de som gjorts på osmundjärn.

Den första analysserien, som var metallografisk, genomfördes av paret Modin på uppdrag av 
Statens historiska museum. Bland annat undersöktes två järntackor, en från Breviken, Torrskogs 
socken med en vikt av 359 gram och en från Alsnö hus med en vikt av 245 gram. De befanns ha en 
ojämn kolhalt med eutektoid kolhalt mot ena ytterkanten och med gradvis minskande kolhalt ned 
mot den andra ytterkanten med ren ferrit. I båda proven är de högkolhaltiga partierna belägna i de 
mest porösa områdena, vilket tyder på gasuppkolning vid järnframställningen. Austenitkornstorle-
ken är grov med en medelkorndiameter på cirka 400 µm. Även ferritkornstorleken är grov och varie-
rande. Medelkorndiametern för tackan från Bre viken är 90–250 µm och för Alsnöhustackan 60–
125 µm. Ferriten är utskild i austenitkorn gränserna i den högkolhaltiga zonen och i grov widmann-
stättenanordning i den mellanliggande kolfattigare zonen. Ferriten i den kolfria zonen visar ofta 
ådring. Blästklimparna är mycket porösa och slaggrika och har ej utsatts för någon högre grad av be-
arbetning. De har en likartad struktur och är upphuggna stycken av blästklimpar.45

Vid Uddeholms Bruk har medeltida järnföremål undersökts av Bengt Lövenheim 1972. Analy-
serna är gjorda på tio föremål av järn (fem pilspetsar, fyra ämnesjärn och en del av en gångjärnssta-
pel). Föremålen har provberetts med ett längd- och ett tvärsnitt som etsats och fotograferats för att 
visa slagginneslutningar. Provsnitten har även mikrofotograferats för att kunna urskilja vällfogar 
och skiktningar mellan olika material. Två ämnesjärn (osmundar enligt min definition) kommer 
från Alsnö hus (prov 20 och 21) med inventarienummer SHM 15825:210 respektive 15825:375 och 
har analyserats. De utgjordes av osmid da slaggrika ämnen. Prov nr 20 innehåller rikligt med porer 
och slagginneslutningar av typ FeO och Fe3O4.

45 Modin, H. och Modin, S., Metallografiska undersökningar av äldre järnföremål i syfte att bestämma 
osmundjärnets struktur. Jernkontorets bergshistoriska rapporter. H 2. 1971, s. 43f.
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Strukturen som bestod av ferrit och perlit varierade från nästan eutektoid till helt eutektoid. Med 
andra ord innehåller de kolhalter på mellan 0,7 och 0,8 %. Prov nr 21 liknar mycket nr 20. Enda skill-
naden är att kolhalten varierade mycket mer, från omkring 0,0 % till 0,8 %. Perlitfläckar förekom så-
väl på ytan som i de centrala delarna. Till anlysresultatet finns kommentarer av Erik Tholander 1972. 
Prov nr 20 rörande porositet och slaggfördelning visar att det är fråga om osmitt blästklimpjärn och 
den högre kolhalten visar att det är fråga om en avhuggen stålartad bit som kunde användas till verk-
tyg och annat gods som måste härdas. Prov nr 21 har en större kolhaltsvariation som stämmer väl med 
vad som brukar gälla för denna typ av ämne. Uppgift om slagg saknas såväl för prov 20 som prov 21.

En kemisk analysserie och mikrohårdhetsmätning utfördes 1972 på SKF Steel i Hofors där någ-
ra föremål och ämnesjärn från Alvastra kloster, Alsnö hus, Lindholmen, Grådö skans, Falkenbergs-
hus samt Hultaby borg ingick. Ett klimpjärn med inventarienummer 3639 och med vikten 170 gram 
från Grådö skans har följande värden i procent:

C: 0.0 Si: 0.24, Mn: 0.01, Cr: 0.02, Ni: 0.02, Mo: 0.0, Cu: 0.015, V: 0.0, Ti: 0.003, Sn: 0.002, 
P: 0.036, S: 0.200, Co: 0.0, Al tot: 0.0, Al lösl: 0.0, As: 0.0 
Hårdhet: 85 HV 10, 150-155 HV 10. 
Anmärkning: ferritisk och perlitisk struktur, utslag av Fe, Si, Ca och S i slaggen ( Jernkonto-
ret, opublicerad rapport).

Vid Uddeholms Bruk har fyra medeltida järnföremål analyserats metallografiskt 1975. (Teknisk 
rapport RM75–069). Målsättningen var att fastställa tillverkningsmetod. Materialet utgjordes av 
två luppejärnsklumpar (osmundar enligt numera vedertagen definition) från Gamla Lödöse och ett 
barrformigt ämnesjärn, också från Gamla Lödöse samt ett spetsovalt ämnesjärn från Alsnö hus. 
Luppejärnsklumparna med inventarienummer SHM 27600: PC 1010 och NC 216 vägde 224 respek-
tive 359 gram. Föremålen har undersökts såväl metallo grafiskt som kemiskt. Båda luppejärnsklum-
parna (PC 1010 med en triangulär form och NC 216 med en närmast oval form) har i huvudsak en 
perlitisk struktur, är odeformerade och tycks ha tillhört ett större stycke. Tvärsnittsytorna visar re-
dan vid låg förstoring att klumparna innehåller ett stort antal porer och slagger. Kolhalten varierar 
kraftigt, från 100 % perlit till en ökande andel proeutektoid korngränsferrit kring perliten för att 
övergå till nästan enbart ferrit, det vill säga från cirka 0,8 % ner till ett par hundradelar kol. Porerna 
ger en klar indikation på att de båda klumparna är odeformerade och att de i sitt fasta tillstånd al drig 
har tillhört ett större stycke. Slaggerna utgörs av järnoxider. I PC 1010 förekommer wüstit (FeO) 
samt magnetit (Fe3O4) och i NC  216 finns wüstit, magnetit samt hematit (Fe2O3). Slaggiden-
tifieringen har utförts ljusoptiskt och kompletterats med en elementanalys i svep elektron-
mikroskopets EDAX-utrustning.

Den kemiska analysen gav följande värden i procent: 

för PC 1010: C: 0.56-65, Si: 0.01, Mn: 0.002, P: 0.038-029, S: 0.050, Ni: 0.001, Co: 0.002, 
Ti: 0.001, Cu: 0.003, Al tot: 0.011, Al lösl: 0.003, As: 0.001
för NC 216: C: 0.90-93, Si: 0.09, Mn: 0.001, P: 0.021, S: 0.010, Ni: <0.001, Co: <0.001, 
Ti: 0.003, Cu: 0.001, Al tot: 0.023, Al lösl: 0.013, As: 0.003
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Från borgen Husberget i Torshälla har bland andra fyra upphuggna klimpar, osmundar, analyserats 
metallografiskt på Rinmanlaboratoriet år 1979. I ett opublicerat utlåtande av Erik Tholander och 
Stig Blomgren framgår, att de tolkar bitarna som resultat av delning från en eller flera större ”rå-
järnsklimpar”, det vill säga järn som framställts genom direktreduktion av malm. De fyra analysera-
de bitarna (bit 1–4) har vägts (254, 294, 352 och 308 gram) och en densitetsbestämning har genom-
förts på bit 1 som gav ett värde på 5,5 gram/kubikcentimeter. Bitarna kapades, slipades, polerades 
och etsades med 2 % nitallösning. Bit 1 bestod till cirka 25 % av rost. Den metalliska strukturen är 
övervägande ferritisk med inslag av finkornig perlit lokalt. Perliten har en viss glödningstendens. 
Slagg förekommer rikligt, i huvudsak wüstit men även av järnsilikat. Bit 2 bestod till hälften av rost. 
Den har en kraftig uppkolning i ytliga områden samt kring håligheter med en kolhalt upptill 0,8 %. 
Även spår efter smält järn förekommer. I ett par mindre områden är kolhalten lägre och ofta wid-
mannstättenartad. Slagg förekommer men ej särskilt rikligt. Bit 3 består av cirka 75 % rost. Omväx-
lande partier med högre och lägre kolhalt, den senare av widmannstättenkaraktär. I den senare även 
wüstitrik slagg. Bit 4 upptas till cirka 40 % av rost. Den metalliska delen är helt ferritisk med wüsti-
trik slagg. Slaggens form antyder att ingen varmbearbetning skett. På en snittyta lokalt förekommer 
något perlit. I en kommentar konstateras, att två av bitarna har en hög kolhalt, upp till cirka 1,5 %, 
medan en har en lägre kolhalt (0,0 till cirka 0,25 %) och en är nästan helt kolfri. Den bit som har en 
glödgningspåverkan har troligen utsatts för brand. Enligt undersökarnas bedömning varierar vikter-
na för mycket för att kunna stämma med vad som är känt om det medeltida osmund järnet. Två av 
bitarna har en klart stålaktig struktur och en tredje en partiellt härdbar struktur. Dessa tolkas som 
avsedda att användas som stål för verktyg eller vapen.46

Inom ramen för det medeltida järnprojektet ’Studier rörande järnet under svensk medeltid 1000-
1500’ har en längre serie metallografiska analyser genomförts av ett urval föremål (järnämnen) från 
den medeltida järninventeringen. Antalet föremål som analyserats är 43 varav 14 så kallade klimpfor-
miga ämnen (osmundar), 9 barrformiga, 10 tenformiga, 9 bandformiga ämnesjärn samt 1 smidesav-
fall. Av de klimpformiga ämnena kommer fem från Alvastra kloster, fem från Gamla Lödöse, två från 
Grådö skans, ett från dominikanerklostret i Sigtuna och ett från ett koggfynd i Gdansk, Polen. Ana-
lysserien ska betraktas som en försöksserie, vars primära syfte var att pröva tekniska metoder, urvals-
principer och frågeställningsmetoder samt vilken typ av malm och vilken järnframställningsprocess 
som använts? Vilken struktur har järnet och vilken bearbetnings teknisk nivå kan avläsas ur föremå-
len och hur såg arbetsgången ut från fälla till färdigt föremål? Provprepareringen utfördes delvis av 
fil. kand. Tomas Jacobson på arkeologiska forsk nings laboratoriet vid Stockholms universitet 1978 
och övrig provpreparering samt naturveten skapliga analyser har genomförts av bergsingenjör Mille 
Törnblom vid Tekniska institutionen vid RAÄ och SHMM 1978–1979. Analyserna har dels bekos-
tats av Jernkontoret, dels subventionerats genom analysanslaget vid SHM. Här presenteras endast 
analys resultaten av de klimpformiga ämnena. 

Prov 16 Alvastra kloster (SHM 17033: 1583). En metallografiskt undersökt provyta. Materialet 
är mycket kraftigt korroderat. Några slaggpartiklar som kan identifieras finns inte kvar utan endast 
porer, öppna eller fyllda med korrosionsprodukter. I provytan framträder i huvudsak två strukturer. 

46 Tholander, E., Blomgren, S., Järn och slagg från Husberget i Torshälla. Utlåtande oktober 1979. Rinman-
laboratoriet. Eskilstuna. ATA. Opublicerad rapport 1979, s. 1ff.
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Ett område med nästan ren ferrit med enstaka små cementitut skiljningar i korngränserna. Ett andra 
område med kolhalt varierande mellan 0,1 % och 0,8 % med medelvärde omkring 0,4 %. Vid över-
gången mot det ferritiska området sjunker kolhalten kontinuerligt. Lokalt kan kolhalten stiga något 
över eutektoid halt. Kornstorleken variera mellan 50 och 100 µm i det ferritiska området. Mikro-
hårdheten har mätts i två punkter, en i ferriten, 70 HV, och en i perlit med 0,4 % kol, 185 HV. 

Prov 17 Alvastra kloster (SHM 24528:801). Metallografiskt undersökta provytor i två mot var-
andra vinkelräta riktningar, tvärsnitt och längdsnitt. Båda snitten visar samma struktur. I snittytor-
na framträder två separata områden. Det ena är rent ferritiskt och det andra har nära eutektoid kol-
halt. I det ferritiska områdets ytterkant finns ett tunt skikt med kolhalt 0,4–0,8 %. Perliten är myck-
et finlamellär och ferriten är utskiljd i widmannstättenanordning. Kornstor leken i det ferritiska 
området är relativt grov och ojämn och har uppmätts till 100–250 µm. Proverna är kraftigt korrode-
rade och mycket slaggbemängda. Slaggen består av en grundmassa av fayalit med dendriter av wüstit. 
Mikrohårdheten har mätts i två punkter, ren ferrit, 97 HV och i perlit, 0,8 % kol, 204 HV. 

Prov 18 Alvastra kloster (SHM 21530: 2003). En metallografiskt undersökt provyta. Materi alet 
är mycket kraftigt korroderat, mycket grovporigt. Slagginneslutningar saknas, troligen beroende på 
de kraftiga korrosionsangreppen. Den metalliska återstoden delas upp i tre områden. Ett område 
med ren ferrit, ett område med kolhalt 0,4–0,7 % och ett mellanlig gande område med varierande 
kolhalt upp till 0,4 % utgörande en mycket bred övergångszon. Ferritkornstorleken är förhållande-
vis liten, 60–100 µm. Perliten är mycket finlamellär med ferrit utskild i widmannstättenanordning. 
Den ursprungliga austenitkornstorleken var delvis mycket grov, 12–600 µm, vilket tyder på lång tid 
vid hög temperatur före svalningen som gått snabbt. Mikrohårdheten har mätts i tre punkter, i ren 
ferrit, 97 HV, i kolhaltigt område, 0,3 % kol, 141 HV samt i ett rent perlitiskt område, 193 HV. 

Prov 19 Alvastra kloster (SHM 21530: 2033). Metallografiskt undersökta provytor i två mot var-
andra vinkelräta riktningar, tvärsnitt och längdsnitt. Materialet är kraftigt korroderat med grova po-
rer och slagginneslutningar. Snittytorna delas upp i två områden, ett ferritiskt och ett kolhaltigt 
med kolhalter på 0,6–0,8 %. Mellan dessa områden finns en smal över gångszon. Ferriten är relativt 
finkorning med jämn kornstorlek, 50–100 µm och med små cementitutskiljningar i korngränserna. 
Perliten är mycket finlamellär och ferriten är delvis utskiljd i widmannstättenanordning. Den ur-
sprungliga austenitkornstorleken är grov, 250–500 µm. Mikrohårdheten har mätts i två punkter, en 
i det ferritiska området, 101 HV och en i det kolhaltiga, 249 HV. 

Prov 20 Alvastra kloster (SHM 21068: 1192). Metallografiskt undersökta provytor i två mot var-
andra vinkelräta riktningar, tvärsnitt och längdsnitt. Proverna är kraftigt korroderade och mycket po-
riga. Båda snitten kan delas upp i två områden, ett ferritiskt och ett kolhaltigt. Det kolhaltiga områ-
det utgör mer än halva ytan men pormängden och korrosionsangreppen är här avsevärt större än i den 
ferritiska delen. I det ferritiska området är ferritkornstorleken liten, 50–100 µm, med små mängder 
korngränscementit. Perliten är finlamellär, utskild ur grova austenitkorn. Ferriten är utskild som 
korngränsferrit och widmannstättenferrit, liksom i proverna 16–19. Mikrohårdheten har mätts i två 
skilda punkter, en i det ferritiska området, 132 HV och en i det kolhaltiga området, 162 HV. 

Prov 21 Gamla Lödöse (SHM 27600: H 1075). Metallografiskt undersökta provytor i två mot 
varandra vinkelräta riktningar, tvärsnitt och längdsnitt. Proverna är kraftigt korroderade och porbe-
mängda. Slaggmängden är också stor. Snitten är i huvudsak ferritiska med ett mindre, kolhaltigt 
område med kolhalt mellan 0,2 % och 0,7 %. Perliten är mycket finlamellär och ferriten är utskild 
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som widmannstättenferrit. I det ferritiska området är ferriten relativt finkornig, 50–150 µm och 
innehåller cementitutskiljningar i korngränserna. Båda snitten delas i sin längdriktning av en sam-
manhängande spricka eller vällfog, som på några ställen öppnar sig till stora slaggfyllda porer. Den-
na fog tycks dela föremålet i två tunnare skivor, som sammanvällts mycket dåligt. Mikrohårdheten 
har mätts i två punkter, en i det ferritiska området, 178 HV och en i det kolhaltiga, 280 HV. 

Prov 28 Gamla Lödöse (SHM 27600: ND 1702b). Ett tvärsnitt har undersökts metallo grafiskt. 
Snittet visar en gjutjärnsstruktur där halva ytan har stelnat vitt medan den andra har stelnat till me-
lerat gjutjärn, det vill säga grått gjutjärn och vitt gjutjärn i blandning. Närmare kanten ökar andelen 
grått gjutjärn. Det vitt stelnade har primärt utskilda austenitdendriter och ledeburiteutektikum. Se-
kundärt har austeniten här omvandlats till perlit. Vid det gråa stelnandet utbildas grafiteutektikum 
i form av sfäriska eutektiska celler med grafitfjäll i austenitisk grundmassa. Austeniten i det gråa 
gjutjärnet har sedan omvandlats till perlit som i det vita området. Den melerade gjutjärnsstrukturen 
har troligen stelnat något långsammare än den vita. Kolhalten i provet är cirka 4 %. Troligen har en 
del av den ursprungliga klimpen efter svalnandet slagits av i längdriktningen. Mikrohårdheten har 
mätts i två punkter, en i det vita gjutjärnet, 715 HV och en i det gråa gjutjärnet, 244 HV. Med XRF 
har förutom järn även mangan detekterats. 

Prov 29 Gamla Lödöse (SHM 27600: PC 1011b). Metallografiskt undersökta provytor i två mot 
varandra vinkelräta riktningar, tvärsnitt och längdsnitt. Båda snitten kan delas in i två zoner, unge-
fär lika stora. Den ena är lågkolhaltig, <0,1 % och består av ferrit med små mängder perlit mellan 
kornen. Den andra zonen är högkolhaltig, cirka 0,7 % kol och består av finlamellär perlit med korn-
gränsferrit. Mellan dessa zoner finns en smal övergångszon med kontinuerligt förändrad kolhalt. 
Mängden slagg och porer är stor. Kornstorleken i det ferritiska området är jämn, cirka 100 µm. Den 
ursprungliga austenitens kornstorlek har uppmätts till cirka 250 µm i det kolhaltiga området. Mik-
rohårdheten har mätts i två punkter, en i det ferritiska området, 113 HV och en i det kolhaltiga 
(0,7 %) med 202 HV. Förutom järn har nickel detekterats med XRF.

Prov 30 Gamla Lödöse (SHM 27600: ND 1507a). Metallografiskt undersökta provytor i två mot 
varandra vinkelräta riktningar, tvärsnitt och längdsnitt. Provytorna är i sin helhet kol haltiga. I 
längdsnittet varierar kolhalten dock inom ett antal stora zoner, en med kolhalt 0,2–0,4 %, en med 
kolhalt 0,7–0,8 % samt en med kolhalt 0,8–1,0 %. Tvärsnittet passerar genom områdena 0,2–0,4 % 
kol och 0,7–0,8 % kol. Perliten är mycket finlamellär och både proeutek toid cementit respektive 
protektoid ferrit är utskiljd i widmannstättenanordning. Mängden slagg och porer är stor. Mikro-
hårdheten har mätts i två punkter, en i ferrit, 117 HV och en i perlit 0,7 % kol, 274 HV. 

Prov 31 Gamla Lödöse (SHM 27600: ND 776). Metallografiskt undersökta provytor i två mot 
varandra vinkelräta riktningar, tvärsnitt och längdsnitt. Båda snitten är kraftigt korrode rade. Snitt-
ytorna delas in i två områden, ett lågkolhaltigt och ett högkolhaltigt. Det högkol haltiga dominerar 
och utgör cirka 2/3 av ytan i båda snitten. Det lågkolhaltiga området har kolhalter mellan 0,05 % 
och 0,2 % och består av ferrit och finlamellär perlit. I det hög kolhaltiga området varierar kolhalten 
mellan 0,7 % och 0,9 % i struktur bestående av finla mellär perlit med korngränsferrit och widmann-
stättenferrit respektive perlit med korngränsce mentit. Den ursprungliga austenitkornstorleken var 
150–300 µm. Mikrohårdheten har mätts i två punkter, en i det lågkolhaltiga området (0,1 % kol), 
89 HV och en i det högkolhaltiga områ det (0,7 % kol), 271 HV.
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Prov 32 W5:1 Gdansk, Polen. En metallografiskt undersökt provyta, tvärsnitt. Provet är mycket 
kraftigt korroderat. Snittytan kan indelas i tre olika områden, varav två lågkolhaltiga som åtskiljs av 
ett brett, diagonalt band av högkolhaltigt material. Det lågkolhaltiga materialet har kolhalter från 
nära 0,0 % till cirka 0,2 %. Det högkolhaltiga materialet har kolhalter mellan 0,7 % och 0,9 % och 
består av mycket finlamellär perlit med korngräns- och widmanns tättenferrit respektive perlit med 
korngränscementit och widmannstättencementit. Det övereu tektoida området kan följas även ut i 
det intilliggande korroderade området genom cementiten. Både korngräns- och widmannstättenut-
skiljningen finns kvar i korrosionspro dukterna. Korn storleken är likartad i hela provet, såväl i ferri-
ten som i perliten, det vill säga den gamla austeniten och ligger mellan 100 och 125 µm. Pormäng-
den är stor, mängden slagginne slutningar mindre, troligen beroende på korrosionsangreppen. 
Mikrohård heten har bestämts på två ställen, dels i ferrit, 122 HV, dels i ferrit (0,7 % kol), 178 HV. 

Prov 38 Grådö skans (DM 12913: 3643). En metallografiskt undersökt provyta, tvärsnitt. Tvär-
snittet delas i två ungefär lika områden, det ena lågkolhaltigt och det andra högkolhaltigt. I det låg-
kolhaltiga området är kolhalten 0–0,2 % och i det högkolhaltiga området varierar kolhalten mellan 
0,6 % och 0,8 %. Perliten är mycket finlamellär och i övergångszonen mellan hög- och lågkolhaltiga 
områden delvis utskild mellan ferritskivor i widmannstätten anordning. Ferritkornstorleken är lik-
som den ursprungliga austenitkornstorleken grov, 200–250 µm. Slagg- och pormängden är mycket 
stor. Mikrohårdheten har mätts i två punkter, dels i ferrit med 0,1 % kol, 80 HV, dels i perlit, 234 HV. 

Prov 39 Grådö skans (DM 12913: 1823). En metallografiskt undersökt provyta, tvärsnitt. Snitt-
ytan är uppdelad i tre olika områden, ett lågkolhaltigt och ett högkolhaltigt, båda lika stora samt 
med en mellanliggande övergångszon med en kolhalt som kontinuerligt övergår från det ena områ-
dets kolhalt till det andra områdets. I det högkolhaltiga området är kolhalten 0,7–0,8 %. Perliten är 
mycket finlamellär. I övergångszonen varierar kolhalten från 0,7–0,2 % kontinuerligt från det hög-
kolhaltiga till det nästan kolfria. Ferriten har till stor del utskiljts i widmannstättenanordning. Det 
kolfattiga området är nästan rent ferritiskt med endast små mängder korngränscementit. Såväl den 
ursprunglig austeniten som ferriten har en grov kornstorlek som varierar mellan 150 och 250 µm. 
Mikrohårdhetsmätningar har utförts i två punkter, i ferrit, 94 HV och i perlit, 210 HV. 

Prov 40 Dominikanerklostret, Sigtuna stad (SHM  26027:  349). En metallografiskt under sökt 
prov yta, tvärsnitt. Tvärsnittet är uppdelat i en kolrik och en kolfattig zon. Den kolrika zonen utgör 
ungefär halva snittytan och består av finlamellär perlit med varierande mängd korngräns- och wid-
mannstättenferrit. Kolhalten är cirka 0,6–0,8 %. Den andra halvan av provytan delas i två lika stora 
områden, ett nästan kolfritt och en övergångszon med kolhalt sjunkande från 0,6 % till nästan kolfritt. 
Övergångszonen består av finlamellär perlit och widmannstättenferrit. Det kolfattiga området består 
av ferrit med små mängder korngräns cementit. Slagg- och pormängden är stor framförallt i den kolri-
ka delen av provet. Såväl ursprunglig austenit som ferrit är grovkornig med kornstorlekar mellan 250 
och 300 µm. Mikrohårdheten har mätts i två punkter, i ferrit till 126 HV och i perlit till 218 HV. 

M. Törnblom sammanfattar analysresultaten enligt följande: de klimp formiga ämnena före-
kommer i tre olika yttre former, halvmånformiga (5), triangulära (4) och rektangulära (5) alla med 
ett eller flera spår av upphuggning. Längden varierar mellan 59 och 106 mm, bredden mellan 26 och 
68 mm samt vikten mellan 178 och 308 gram, vilket i genomsnitt är klart under den lägsta stipule-
rade osmundsvikten på cirka 250 gram under denna tid. Den inre strukturen är anmärkningsvärt 
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likartad. Klimparna, med undantag av prov 28, består i huvudsak av ferrit och perlit. Tvärsnitten de-
las alltid i sin längdriktning i två områden med markant olika kolhalt, det ena nästan rent ferritiskt, 
det andra med kolhalten nära den eutektoida, 0,8 % och med en mer eller mindre bred övergångs-
zon däremellan. De är även mycket rika på porer och slagginnehållet är stort. I samtliga klimpar lig-
ger fosforhalten under den detekterbara. 

Lödöseklimparna bedömer T. Jacobson vara mindre porbemängda än klimpar från andra plat-
ser, en iakttagelse som inte har bekräftats av den metallografiska analysen. Däremot förefaller Al-
vastraklimparna innehålla mer porer än övriga klimpar, möjligen med undantag för den polska 
klimpen, prov nr 32. Bland klimpjärnen finns ett med gjutjärnsstruktur, vilket även är manganhal-
tigt (prov 28) samt ett prov som är nickelhaltigt (prov 29), båda är från Gamla Lödöse. Prov nr 21 
från Gamla Lödöse skiljer sig från övriga klimpar genom att det utgörs av ett hopvikt, dåligt sam-
manvällt ämne och uppvisar inte spår av att vara hugget direkt ur en lupp som de övriga. Däremot 
har samma form och vikt eftersträvats även för detta som de övriga klimparna. 

Ur M. Törnbloms sammanfattning och tolkning av resultaten samt försök till beskrivning av en 
arbetsgång kan följande slutsatser dras. Med två undantag är samtliga klimpformiga ämnesjärn av 
sådan form och visar sådan inre och yttre struktur, att man kan förmoda att de huggits ur oregelbun-
da relativt jämntjocka skivor (i enlighet med T. Jacobsons rekonstruk tions försök av hur klimpjär-
nen huggits upp, min anm.). Skivans ena sida har varit kolhaltig och den andra har varit så gott som 
kolfri. Om man utgår från att den oregelbundna skivan utgörs av den efter reduktionsprocessen 
hopsmidda luppen, kan följande tolkning ges åt analysresultaten. Det höga slagginnehållet i klim-
parna är rester av reduktionsslagg, som stängts inne i den porösa luppen då den smitts ner till en ski-
va. Luppens översida har, då den sjunkit ner under blästerzonen, utsatts för starkt oxiderande atmos-
fär och därför avkolats. Luppens översida har helt enkelt utsatts för en färskningsprocess. Då luppen 
tagits ur ugnen och sammansmitts till en skiva har alltså skivans ena sida blivit kolfri, luppens övre 
del och den andra sidan har blivit kolhaltig, den undre delen av luppen. Luppen har sedan styckats 
och områdena med olika strukturer i klimparna kan relateras till luppens skiktning. 

De båda undantagen från den ovan beskrivna skiktningen av lupparna är prov nr 21 som är vik-
vällt och dessutom nästan rent ferritiskt och liknar alltså ej de övriga klimparna, vilket inte heller 
prov nr 28 gör som består av gjutjärn. Prov 21 är sannolikt ej hugget direkt ur en lupp enligt ovan 
gjorda beskrivning utan ihopvälld av ferritiskt järn till en klimpliknande form. Prov 28 måste vara 
resultat av en reduktionsprocesss med lämplig temperatur och redu cerande förhållanden så att hög 
kolhalt och därmed sänkt smälttemperatur erhållits och det utreducerade järnet erhållits i form av 
gjutjärn med en kolhalt på cirka 4 %. Järnet har emellertid inte runnit ner till botten på ugnen och 
bildat en mer eller mindre rund pöl, utan tycks snarare ha runnit ut i en avlång form  eller ränna. 
Detta kan tyda på en medveten framställning av gjutjärn. En alternativ förklaring kan vara att det 
inte alls rör sig om ett ämnesjärn utan om en avslagen del av ett gjutet föremål, till exempel benet till 
en gryta. Samma tolkning gäller även för det barrformiga ämnet, prov nr 25 från Gamla Lödöse, 
som också är av gjutjärn. Bortsett från dessa två undantag är de klimpformiga ämnesjärnen som ti-
digare nämnts anmärkningsvärt lika vad avser såväl form som struktur och legeringssammasättning, 
oavsett varifrån de kommer.47

47 Opublicerad rapport inom ramen för Jernkontorets forskningsuppgift 906/74.
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Vid undersökningarna av Vinarhyttan i Dalarna, påträffades en del föremål och produkter av 
järn, bland annat ämnesjärn. Ett klimpformigt råämne av tackjärn (prov 111) påträffades under 
kanten av A1 (masugnen). Vikten på ämnet var 316 gram, vilket är i god överens stämmelse med de 
medeltida osmundarnas vikt. Vanligen är dessa ämnen färskade och smidbara, exemplar av tackjärn 
förekommer mera sällan. Ämnet låg vid en möjlig färsk ningshärd. Järnet har grafitliknande fjäll i en 
grundmassa av perlit och ferrit samt cementit i de förutvarande austenitkorngränserna. Fjällen är 
omgivna av cementit. Hårdhetsmätningar med microvickers, 200 gram i belastning, har utförts på 
10 punkter. Variationen är 150–205 HV med ett medelvärde på 186,3 HV. De jämförelsevis låga 
värdena torde bero på den mycket grova perliten. Mikrosondanalys visade icke detekterbara halter 
av fosfor.48

Vid undersökningarna av Lapphyttan i Karbennings socken i Västmanland kunde tusentals fö-
remål, främst produkter och avfall från järnhanteringen, registreras och tillvaratas. En metallogra-
fisk undersökning har genomförts av ett antal produkter från järnhanteringen. Sten och Helfrid 
Modin konstaterar att ingen märkbar bearbetning kunde konstateras på de fyra huggna klimparna. 
Tre av klimparna är mycket porösa, den fjärde, nr 834, är något mindre porös. Kolhalten är mycket 
olika mellan och inom de olika klimparna. Två av klimparna är till största delen lågkolhaltiga, me-
dan de övriga två till största delen har hög kolhalt, eutektoid eller högre. Nr 834 med hög kolhalt har 
en tydlig härdstruktur, dels med martensit och restaustenit, dels med martensit och perlitmoduler. 
Slaggen i klimparna består i allmänhet av kristalliserat och glasigt järnsilikat med dendriter av järn-
oxid (wüstit).49 

Huggen klimp nr 834. Stora delar av klimpen har en härdstruktur av vattenhärdning. De ljusa 
områdena består i allmänhet av martensit och mer eller mindre mängd restaustenit med undantag 
av ett ljust område som är extremt lågkolhaltigt med övervägande ferrit och ett annat som består av 
perlit med mer eller mindre mängd korngränsferrit. Kolhalten är i den martensitiska strukturen på 
sina håll så hög att restaustenit kvarstår mellan martensitnålarna, det vill säga cirka 1 % kol eller mer. 
En del porer framträder men antalet är ej särskilt stort. Slaggen består av järnoxid och järnsilikat 
men slaggmängden är relativt liten. 

Huggen klimp nr 1410. Klimpen har tydliga huggmärken. Kolhalten är i allmänhet låg. De lju-
sa områdena är övervägande ferritiska. I ena hörnet och i ett ytterparti finns mörka områden med 
högre kolhalt (huvudsakligen perlit). Ämnet är mycket poröst, såväl många stora som ett stort antal 
små porer. I ena hörnet framträder en speciellt stor slagganhopning i en grundmassa av kristalliserat 
och glasigt järnsilikat. 

Huggen klimp nr 2734. Även detta ämne är mycket poröst och har i allmänhet låg kolhalt. I någ-
ra områden är kolhalten något högre och strukturen består av perlit och widmanns tättenferrit. Fer-
riten har såväl fin som grov kornstorlek, från 60–350 µm. Porerna är ofta helt eller delvis fyllda av 
slagg av vanlig typ, järnoxid-dendriter i en grundmassa av kristalliserat och glasigt järnsilikat. Runt 
slaggen har järnet ibland korroderat och givit upphov till en rostbård. Huvudparten av järnoxiden 
består av wüstit (FeO) medan kanten består av magnetit (Fe3O4). 

48 Serning, I., Hagfeldt, H., Kresten, P., 1982, s. 40f.
49 Ibid., s. 19f.
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Huggen klimp nr 3734. Mörka och ljusa områden som tyder på ojämn kolfördelning. Några om-
råden med enbart ferrit men med slaggslingor, troligen av wüstit och järnsilikat, delvis utefter korn-
gränser i ferriten. I största delen av snittytorna har man strukturer med högre kolhalt, från perlit 
med mer eller mindre ferrit utskild i austenitkorngränserna till starkt övereutektoida områden med 
perlitisk grundmassa och kraftig cementitutskiljning. Cementiten är som synes ofta utskild som 
ovanligt stora ledeburitliknande kompakta klumpar både i förutvarande austenitkorngränser och 
inuti dessa korn. Intrycket är att det rör sig om ett mycket ojämnt färskat ämne. Ämnet är mycket 
poröst och slagghaltigt samt kraftigt korro derat på ytan. Många av porerna är också fyllda av korro-
sionsprodukter. Järnoxiden i slaggen är wüstit (FeO).50

Kemisk analys av klimpjärnen:
Föremål Si (silikat) Mn (mangan)  P (fosfor) S (svavel) 
Nr 834                 0.04 %                       0.03 %                0.024 % 0.005 %
Nr 1410 0.07 %                       0.03 %                0.017 %              0.005 %
Nr 2734 0.10 %                       0.06 %                0.011 %              0.019 %
Nr 3734 0.10 %                       0.08 %                0.012 %              0.024 %

Vagn F. Buchwald har analyserat några klimpjärn som han bedömt vara osmundar. I första hand har 
han genomfört kemiska analyser (SEM-EDAX) med hårdhetsmätningar. Han har särskilt studerat 
Lapphyttejärnet och ser i fyra av 12 objekt en stålkompostion i osmundjärnets slagginneslutningar. 
Han menar att Lapphyttans bergsmän måste ha vinnlagt sig om en stålproduktion snarare än en 
produktion av mjukt osmundjärn. De kunde göra detta därför att de disponerade en utmärkt fosfor-
fattig och manganrik bergmalm.51 

Enligt V.F. Buchwald har två av de analyserade osmundarna från Lapphyttan ett ferritiskt mjukt 
järn med en HV på mellan 81 och 148, medan två är av härdat stål med en HV på mellan 317 och 
833 (fyndnummer 703–II, 3658, 4060 och 5463).52 V.F. Buchwald har också analyserat tre osmun-
dar på samma sätt från Varnhems kloster (fyndnummer 1112:1–3), en från den danska borgen Vor-
dingborg (1300-tal) samt en från kogg utanför Gdansk. Varnhems klimparna uppvisar tydliga yx-
hugg, är porösa av slagginnehållet och har endast bear betats något. Strukturen är i huvudsak ferri-
tisk. HV-värdena ligger på mellan 97–135 och 112–221. Även osmunden från Vordingsborg är lätt 
porös, obearbetad med en grovkornig ferritisk-perlitisk widmannstättenstruktur utan fosfor. Som 
vanligt är materialet mycket heterogent vilket visar sig i hårdhetsgraden på mellan 82 och 245 HV.53 

Det sista och mest intressanta osmundfyndet är påträffat i ett av många fat, med liknande inne-
håll, i en kogg (W5) utanför Gdansk/Danzig 1969 och har daterats till mitten av 1400-talet. Inne-
hållet har av de polska arkeologerna, på grund av dess kraftigt korroderade struktur, bedömts vara 

50 Ibid., s. 29ff.
51 Buchwald, V.F., 2008, s. 248.
52 Ibid., s. 250.
53 Ibid., s. 251f.
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järnmalm, men har efter Buchwalds analyser visat sig vara osmundjärn.54 Buchwald har analyserat tre 
osmundjärn varav endast ett (det största) är redovisat i texten. De två större osmundarna är av hype-
reutectoid stål med 1,0–1,2 % C och mindre än 0,05 % P, Si och Mn. De har en hög hårdhet på mel-
lan 255 och 319 HV. Buchwalds slutsats är att osmundfaten skeppats från Stockholm till Danzig 
med ett Hansaskepp. En del av osmundarna har där bearbetats vidare till järnstänger medan andra 
(stålosmundarna) har skeppats vidare till västliga hamnar med andra varor från det polska omlandet 
tillsammans med koppar från Falun alternativt Ungern.55

54 Jämför resultatet av den analys av en osmund från samma kogg som genomförts redan 1978 inom ramen för 
projektet ”Studier rörande järnet under svensk medeltid”.

55 Ibid., s. 253f.

Figur 8. Rekonstruerad färskningshärd 
vid ett färskningsförsök vid Nya Lapp-
hyttan 2010. Foto: Föreningen Järnet på 
Lapphyttan.
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P e t e r  C r e w

Osmund from the perspective 
of the English sources

An “osmund” was a piece of iron of a specific size. During the latter part of the Middle Ages 
and somewhat later osmond iron was exported from Sweden in large quantities. It was sold 
by the barrel and by the hundred. No piece of osmond is known to exist, and for information 
on quality and size we must rely on written sources. The medieval Swedish material is most-
ly lost, and for information on osmond and ways of trade we must turn to the records of the 
iron importing countries around the Baltic and the North Sea, especially when concerned 
with the early period.

Calissendorff, K., 1971. ‘Om ordet Osmund’ in: Om Osmund, 
Jernkontorets bergshistoriska rapporter H 2, p. 13.

Introduction
Osmund is one of the more enigmatic of the many known types of trade iron. From the 
prehistoric, Roman and early historic periods there are many surviving examples of 
 trade iron from archaeological finds all over Europe, allowing the construction of detai-
led typologies and of distribution maps, which illustrate the complex and intricate natu-
re of the early iron trade. But for osmund there were, until recently, no surviving examp-
les known and it was necessary to use documentary evidence to try to resolve the myste-
ries of its form and nature. There have been many previous studies of osmund, mainly of 
course by Swedish scholars, generating a wide range of ideas as to how osmunds were 
made, what their weight was and the sizes of the barrels in which they were traded.1 The 
most comprehensive study was by Nils Björkenstam, giving elaborate calculations for 
the weight of osmunds and the sizes of barrels, based mainly on the later 16th century 
sources.2 He proposed that from the end of the 14th century the barrels contained 480 

1 See especially the reports in the Jernkontorets bergshistoriska rapporter, which give references to most of 
the earlier papers: Osmundstillverkning ur tackjärn, H 1 (1971); Om Osmund, H 2 (1971); Osmundgruppen: 
Slutrapport, H 8 (1973). 

2 Björkenstam, N., 1993. Osmundjärn: Osmundens fatvikter och osmundvikten ( Jernkontorets bergshistoriska 
skriftserie 30).
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osmund, weighing just over 283g each, giving a barrel weight of 136kg, and that the 
 later barrels had 540 or 600 osmund of proportionately lower weights. The literature is 
replete with contradictory ideas and definitive statements which can rarely be justified, 
with the result that a great deal of confusion remains.3 

This paper will focus on the evidence from the English sources, to assess what it can 
contribute to the debate. Firstly, the extensive evidence for the imports of osmund will 
be examined briefly, followed by the evidence from the sales on the English market, 
which gives retail prices for sheaves and barrels of osmund from 1278 to the mid-16th 
century. In addition, there are several miscellaneous pieces of evidence, which give 
some insights into the nature and the form of osmund, and finally some rare but im-
portant examples of archaeological finds, from wrecks. Apart from Percy’s description 
of the supposed osmund furnace, the earliest English studies are by Peacock4 and Mick-
lethwaite5 in the late 19th century, which anticipate some of the conclusions to be 
drawn in this paper. Micklethwaite actually offers the first, if rather mistaken, attempt 
to identify an osmund bar. 

It has to be stressed that much of the evidence is difficult to interpret and is someti-
mes frankly contradictory, so some detailed discussion is necessary. The conclusions 
drawn allow the proposal of new hypotheses for the form and weight of osmunds and 
for the variety of barrel sizes in which they were imported and sold on the English 
 market. Inevitably, some uncertainty remains and these hypotheses will only be clari-
fied and substantiated, or not as may be the case, with more detailed study of the 
 records and the identification of other examples of osmund, for which the most likely 
and useful evidence will be from further discoveries in ship-wrecks.

Osmund imports
The English customs accounts have long been recognised as an important source of in-
formation for reconstructing the patterns of medieval trade. There are, however, many 
layers of difficulty in their study and interpretation. First of all, there is the matter of 
the survival of the records and whether or not they have been transcribed and studied. 
Even if the records have survived, they are not always for a full year, not all shippers pay 
customs dues, and at London, one of the most important ports, petty customs and 
 tonnage/poundage accounts were kept separately and it is rare that both accounts 
 survive for any one year. This is not the place to discuss these questions in any detail, 

3 See, for example, Pleiner, R., 2000. Iron in Archaeology: The European Bloomery Smelters (Prague: 
Archeologický Ustav), pps. 241, 250, 281, 284 for osmund as split blooms, as fined cast iron, as ingots packed 
in barrels and as a type of soft and highly malleable fined iron. Tholander, E., 1975. ‘Comments on medieval 
Swedish Osmond iron’, Historical Metallurgy 19, pp. 68–69 attempted to summarise and clarify the osmund 
production process, but with little success.

4 Peacock, E., 1881. ‘Notes on the word Osmund’, Proceedings of the Society of Antiquaries 8, pp. 241–257.
5 Micklethwaite, J.T., 1897. ‘Notes on an ingot of solder found in Westminster Abbey and several things 

found on the site of Blatchington Church, Sussex’, Proceedings of the Society of Antiquaries 17, pp. 12–27.
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which have been thoroughly examined in numerous publications, save to stress that the 
data available give only minimal figures for the imported materials.

The majority of the osmund imports were to the eastern ports, as summarised in 
 Figure 1 and Table 1. The data fall into three broad chronological groups. For the 14th 
and the first half of the 15th century there is a low survival rate of the records,  especially 
between the 1330s and 1370s. The earlier 14th century records are not detailed, 
 recording goods without any quantification, giving amalgamated values for customs 
dues assessment and iron is rarely identified as to its possible source. The earliest speci-
fic records for the import of osmund seem to be at Yarmouth, in 1310–11, as ferro quod 
 dicitur osemond and at Lynn in 1324–5, though iron is occasionally recorded by the 
barrel which may be osmund. It is only in the later 14th century that the name osmund 
comes into regular use. There are relatively few published accounts: Frost made a full 
transcript of the imports to Hull for 1401, Gras transcribed a number of useful early 
 records relating to Lynn and Smit has transcribed the records of Low Countries ships 
 coming into Lynn, Hull and Newcastle.6 The only recent study is by Rigby, of the 
 records relating to Boston for the 1390s.7 

6 Frost, C., 1827. Notices relative to the early history of the Town and Port of Hull (London: Nichols), Appendix, 
pp. 1–27; Gras, N.S.B., 1918. The Early English Customs System (Cambridge: Harvard University Press); 
Smit, H.J., 1928. Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland, 1150–1485, 
Vols 1.1 and 1.2 (The Hague: Riks GeschiedKundige Publicatiën, 65, 66).

7 Rigby, S.H., 2005. The Overseas Trade of Boston in the reign of Richard II (Lincoln Record Society, 93).

Figure 1. Imports of osmund to eastern ports, with percentages of the total imports. Left hand scale in bar-
rels, right hand scale in lasts. Sources: Frost 1827, Gras 1918, Smit 1928, Dietz 1972, Childs 1981, Owen 
1984, Childs 1986, Cobb 1990, Wade 1995, King 2003, with additional data supplied by Wendy Childs.
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For the second half of the 15th century the records become more frequent and they 
have been thoroughly studied for the imports of iron by Wendy Childs in her seminal 
1981 paper. This work demonstrated the dominance of Spanish iron, with the  majority 
of the English imports coming from the Basque country, together with other iron and 
steel imports from a wide range of eastern sources.8 Subsequent studies of individual 
ports have added useful detail, but without changing the overall pattern of trade.9 

Finally, for the 16th century there is rather a patchy survival of records and there 
have been few detailed studies. Dietz has transcribed the London port records for 
1567–68, which have no osmund imports recorded.10 King has sampled the customs 
accounts for Hull and London at ten-yearly intervals, as far as the survival of the  records 
allowed.11 

8 Childs, W.R., 1981. ‘England’s iron trade in the fifteenth century’, Economic History Review 34, pp. 25–47. 
See pp. 34–38 for a general summary of the osmund imports to each port, with quantities for a few specific 
years. Her tabulation of the data (Table 1) conflates all the different types of iron, including osmund, 
Spanish and that from eastern sources. I am grateful to her for copies of her transcriptions of the iron, 
osmund and steel imports, both for the 14th and 15th centuries, which have been used to produce Figures 1 
and 2, and Tables 1 and 2.

9 Childs, W.R., 1986. The customs accounts of Hull, 1453–1490 (Yorkshire Archaeological Society Record Series, 
CXLIV); Cobb, H.S., 1990. The overseas trade of London: exchequer customs accounts 1480–81 (London 
Record Society, 27); Owen, D.M., 1984. The making of King’s Lynn: A documentary survey (Oxford), with 
a transcription of the account for 1464–65; Wade, J.F., 1995. The Customs Accounts of Newcastle upon Tyne 
1454–1500 (Surtees Society CCII); Amor, N.R., 2011, Late Medieval Ipswich, Trade and Industry (Boydell 
Press) with only a general summary of the iron imports.

10 Dietz, B., 1972. The port and trade of early Elizabethan London: documents (London Record Society, 8).
11 King, P.W., 2003. The iron trade in England and Wales, 1500–1815: the charcoal iron industry and its 

transition to coke (PhD thesis, University of Wolverhampton).

Port 1383–1550 % Records % 1451–1495 % Records %

Hull 7 265 36% 22 13% 3 212 27% 13 30%

Lynn 4 490 22% 27 16% 2 965 25% 20 45%

London 5 139 26% 32 19% 3 303 27% 18 41%

Boston 474 2% 28 17% 20 45%

Ipswich 1 493 7% 23 14% 1 452 12% 15 34%

Newcastle 342 2% 21 13% 217 2% 12 27%

Yarmouth 981 5% 21 13% 909 7% 16 36%

Totals 20 185 100% 174 15% 12 055 100% 114 36%

Table 1. Recorded osmund imports, in barrels, to the main eastern ports, for 1383–1550 and for 1451–1495, 
with the % of imports, the number of records and the % of the potential total yearly records for each port.
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Figure 2. Imports of osmund, steel and iron to Hull and Lynn, 1450–1495, and to London, 1400–1505. 
Sources: Gras 1918, Childs 1981, Childs 1986, Cobb 1990, with additional data supplied by Wendy Childs.

The limitations of the data and the need for caution in interpretation are clear from Fi-
gure 1. Only about one-third of the years have any recorded imports and of these only 
six years have three or four port records, with the majority having information from 
only a single port. Over 80 % of the recorded osmund comes into Hull, London and 
Lynn and there is a very wide variation from year to year, so that none can be regarded 
as typical. In the second half of the 15th century, when the records are more numerous, 
only two-thirds of the years have recorded imports. In Table 1 the numbers of  records 
studied for each port is given, together with a crude estimate of the percentage of the 
potential total yearly records studied for each port.12 This makes it clear that even for 

12 For simplicity the records for parts of a year are counted as a full year. In Childs, W.R., 1981, Table 1, the use 
of different fonts gives an indication of the full years, those for more than 6 months and those for less than 
6 months. The number of records includes those where osmund is mentioned but not quantified and those 
without any mention of osmund. The percentage of the surviving records is calculated from the records 
studied divided by the total number of years in each of the periods. This figure, of course, assumes that 
all the records have survived, which is clearly not the case. Enumeration of the surviving records could be 
done by examining the PRO catalogues, which would be a tedious exercise. It is clear, however, that much 
remains to be done by future generations of scholars.
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the second half of the 15th century there is only rather more than a third of the 
 potential data available and that for the whole period from 1383 to 1550, there is less 
than half of this. Thus, any attempt to calculate the total potential imports of osmund 
from these limited data would clearly be very speculative and of limited value. 

Comparisons of the later 15th century imports of iron, steel and osmund for Hull, 
Lynn and London are instructive. Although the total amount of osmund imported is 
broadly similar for each port, the proportions are rather different (Figure 2). Hull has 
similar proportions of osmund and iron, with only a few records for steel, Lynn has a 
higher proportion of osmund and virtually no steel and London has significantly more 
steel imports. However, when the Spanish imports are taken into account, the pattern 
changes quite dramatically (Table 2). There is very little imported into Hull or Lynn, 
on two or three ships only, but at London the bulk of the imports, nearly 90 %, are of 
Spanish iron. At the southern and western ports Spanish iron is also dominant and 
 there is almost no osmund recorded. Thus, as argued by Childs, the total osmund 
 imports in the late 15th century are relatively modest and the Spanish imports are of 
overwhelming importance.

However, to make these comparisons it has been necessary to convert the imports 
to tonnages. This is not so much of a problem with the iron, as it is already mostly 
 recorded by weight.13 The steel barrels are calculated at one ton for a full barrel and, 
 following Childs, the osmund is calculated from the last at 2 tons and hence six barrels 
per ton. This latter calculation is rather uncertain and may result in an overestimate of 
the tonnages of osmund imports.

The customs valuations in the late 14th and early 15th century are based on the 
purchase price, either by the merchant showing his letters of purchase or by his  swearing 
under oath. The valuations of osmund barrels vary considerably. They are  generally bet-
ween 5s and 8s 4d which may simply reflect variation in the purchase price, but a signi-
ficant number are valued at 10s, 12s, 13s 4d and even as high as 20s in a few cases. This 

13 Childs, W.R., 1981. Table 1, gives brief details of the conversion rates used for iron not imported by weight.

Port Osmund % Steel % Eastern 
iron % Spanish 

iron % Total

Hull 535 49% 21 2% 527 48% 18 1.5% 1 101

Lynn 494 71% 1 0.1% 201 29% 3 0.4% 699

London 550 5% 401 4% 253 2% 9 018 88% 10 221

Total 1 579 13% 423 3.5% 981 8% 9 039 75% 12 021

Table 2. Comparative analysis of imports to Hull, Lynn and London 1450–1495, including iron identi-
fied as Spanish, quantities in tons, with % of each type per port.
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surely indicates that the osmund barrels must have been of quite different sizes. Later 
in the 15th century most valuations become standardised at £4 per last, or 6s 8d per 
barrel, which might suggest that the barrel sizes were also standardised. The valuations 
of barrels of steel also vary, broadly reflecting the declining price of steel, being as high 
as £10 in the 1390s, reducing to £8 in the early 15th century and to £6 from the 1480s. 
Thus in the late 15th century the valuation of a barrel of steel is 18 times that of a  barrel 
of osmund, clearly indicating a significant difference in weight. This question will be 
discussed at length in the sections on steel prices and osmund barrels.

Osmund prices
The remarkable volumes by Thorold Rogers are, without question, the most important 
and accessible published source of medieval prices for iron, steel and osmund.14 His 
data were compiled from a variety of records, primarily from the bursar’s accounts of 
some of the Oxford colleges, who had estates throughout England, and from a range of 
documents then housed in the Public Record Office, thus giving a wide chronological 
and geographical coverage. For the first two volumes alone some 8000 documents were 
searched.15 In a compilation of this nature and size there will be, inevitably, some errors 
of transcription, interpretation and calculation. Unfortunately Thorold Rogers does 
not give references, so it is difficult to check his data, but the very large number of 
 prices listed is a guarantee of their usefulness.

The data fall into two clear groups, from 1259 to the early 1350s when the recorded 
purchases are quite frequent, with up to 30 or 40 per year, and from the 1350s onwards 
when the purchases become much less frequent. From 1280 to 1354 there are only 7 
years with records of osmund purchases, and from the 1370s to the mid-15th century 
there are only 14 years with osmund purchases. It is clear that the Thorold Rogers data 
are for only a small fraction of all the iron and steel which would have been sold and 
that the proportion of osmund purchases was very small indeed. Nevertheless there are 
sufficient data to give a tolerably clear picture of the prices for osmund.

The majority of the evidence for the prices of osmund is for purchases of small num-
bers of sheaves which, as with steel, contained 30 osmunds. The implication of this, 
that osmunds were small thin pieces of metal counted by the sheaf, has generally been 
overlooked. Thorold Rogers gives 24 prices (Table 3) and there are a few other records 
from other sources (Table 4). The earliest record for the purchase of osmund is for a 
 large number of sheaves for the Tower of London in 1278, at the relatively low price of 

14 Thorold Rogers, J.E., 1866. A History of Agriculture and Prices in England, Vols I and II, 1259–1400; ibid, 
1882, Vols III and IV, 1401–1582 (Oxford: Clarendon Press). The four later volumes, which continue to 
1793 do not concern us here. Vols 2 and 3 give the detailed tabulations of prices; Vols 1 and 4 are general 
summaries, which also give the yearly and decadal averages.

15 Thorold Rogers, J.E., 1866. Vol. 2, Preface, pp. v–xviii
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Date Place No. Price d. Date Place No. Price d.
1280 Ersham 1 14 1386 Slepe 1 10
1281 Ersham ½ 14 1390 Popinho 3* 10
1283 Ersham 1½ 14 1391 Hoghton 1* 9
1286 Stanham 1 12 1391 Slepe 1* 10
1289 Framlingham 1 14 1392 Hoghton 1* 9
1289 Lopham ½ 18 1392 Slepe 1* 8
1326 Clarette 1 15 1395 Ellsworth 1 10
1354 Clarette 2* 16.5 1400 Halliwell 4* 7
1379 Hoghton 1* 10 1405 Windsor 8 9
1379 Slepe 1* 10 1408 Windsor 4 8
1383 Ellsworth 1* 10 1457 Peterhouse 1 8
1385 Hoghton 1* 11 1465 Howard a/c 3 8

Date Place No. Price d. Reference (and notes)
1278 Tower 174 10 Salzman 1952, p. 288 (16)
1283 Norwich 17 15 Hudson 1917, pps. 288, 295 (17)
1316 Norwich 4½ 14 Salzman 1952, p 288 for ‘small osmund’ (18)
1316 Norwich 1½ 28 Salzman 1952, p 288 for ‘large osmund’ (18)
1456 Fountains 3 8.7 Fowler 1918,  p.10 (19)
1457 Fountains 1 8 Fowler 1918, p. 45 (19)
1465 Howard a/c 3 8 Turner 1841, p. 301 (20)
1510 Louth 1 8 Peacock 1881, p. 254 (21)
1530 Louth 1 10 Peacock 1881, p. 254 (21)

Table 3. Osmund prices by the sheaf, from Thorold Rogers, with the number of sheaves purchased and the 
price in pence per sheaf. Items up to 1400 with an asterisk are listed as steel, otherwise they are listed as 
iron. After 1400 this distinction is not recorded. The entry for 1465 has been modified. Thorold Rogers 
incorrectly records 8 sheaves at 3d each (see Table 4).

Table 4. Other osmund prices by the sheaf, with the sheaves purchased and the price in pence per sheaf. 
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10d.16 The 1283 record for Norwich Cathedral Priory is for four separate purchases, 
 varying in price from 12d to 18d in the same year.17 One record for Lopham is also at a 
high price of 18d. The 1289 entry for Framlingham is not identified as osmund, but a 
sheaf of iron at this price could hardly have been anything else.

The 1316 record for Norwich is of especial interest, with ‘4½ scefh of small Osmund 
and 1½ scefh of large Osmund’ purchased for 8s 7d.18 If the price of the small osmund is 
taken to be 14d per sheaf, then the large osmund would be about 28d, implying that 
the large osmund were double the weight. Unfortunately this is the only record to 
make this differentiation but it implies that the majority of other osmund purchases 
were of the small variety. At Clarette in 1354 there are two purchases of sheaves of steel 
at the same price, only one of them identified as osmund. The 1456 and 1457  purchases 
for Fountains Abbey record only the prices, but at 2s 2d and 8d these must have been 

16 Salzman, L.F., 1952. Building in England down to 1540. A documentary History (Oxford: Clarendon Press), 
p. 288, quoting PRO E101/467/6. These accounts record the purchase of 174 sheaves of osmund iron for 
£6 16s 8d, 128 sheaves of steel for £4 5s 4d and ‘half a hundred’ of Pont Audemar iron for 9s ‘for mending 
the masons tools’. The relatively high price of the latter purchase and its stated use suggests that this iron 
was in fact a steel. The osmund price works out at rather less than 9½d per sheaf, though if the quantity was 
incorrectly transcribed and was 164 sheaves it would be exactly 10d. The steel price works out at exactly 8d 
per sheaf. Both Thorold Rogers and Salzman point out that purchases for the crown tend to be at lower 
prices than normal and no doubt in this case the relatively low prices of the osmund and steel are also due 
to the large number of sheaves purchased.

17 Hudson, W., 1917. ‘The camera roll of the prior of Norwich in 1283’, Norfolk Archaeology 19, 268–313, pps. 
288, 295. The approximate mean price is given in Table 4, but all the prices are plotted on Figures 3 and 4.

18 Salzman, L.F., 1952, p. 288, quoting the Norwich Camera Roll. If the purchase price was 8s 9d then the 
calculation for small osmund at 14d and large osmund at 28d is exact.

Figure 3. Retail prices for osmund, in pence per sheaf (Tables 3 and 4). T = Tower of London (1278),
N = Norwich (1316), C = Clarette (1354), F = Fountains (1456-57). L = Louth (1510, 1530).
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for three sheaves and one sheaf respectively.19 The 1465 Howard account refers to the 
purchase of 3 sheaves for making arrow heads.20 The 1510 and 1530 purchases of 
 osmundes for the repairs to the church clock at Louth, Lincolnshire, also record only 
the prices, but again these seem likely to have been for one sheaf each.21 

Up to the mid-14th century the price of osmund is generally high, between 12 and 
15d per sheaf and rising to a maximum of 16.5d in 1354. From the late 14th century 
the prices for osmund are much lower, falling from 11d per sheaf to a stable cost of 
around 8d per sheaf (Figure 3). However, there is a lack of data for osmund between 
1354 and 1379, making it difficult to assess the full impact of the Black Death. Where-
as the prices of iron and steel continue to rise until the 1370s, those for osmund fall to 
about 60 % of the maximum recorded in 1354.

Some explanation is required for this fall in the price of osmund. The most likely 
 reason seems to be that it reflects a change of size, which will be discussed in some detail 
later. This may be due to a change in the method of production, perhaps linked with the 
increasing use of blast furnaces smelting hard rock ores.22 It is of some interest that Thorold 
Rogers lists the earlier prices for osmund as iron, whereas from 1354 to 1400 most of the 
osmund is listed as steel, but with no apparent difference in price to those listed as iron 
(Table 3). It is not clear on what basis Thorold Rogers makes this distinction, but it is 
 presumably based on comments in the original records which he consulted. 

For osmunds in barrels there are 15 records (Table 5). Ten of these are for market 
purchase prices, primarily from Thorold Rogers, who comments on the high price of 
the 1510 Hickling barrel, suggesting that the wide variation in prices indicates barrels 
of different sizes, but without examining this question further.23 The majority of the 
prices for barrels are about one-quarter of the Hickling price, generally between 12 and 
15s, but four of the barrels are rather cheaper than this, varying from 7s 6d to 10s 6d. 
The 1390 London record is from the ledger of Gilbert Maghfeld, who was a prominent 
merchant heavily involved in the iron trade. Early in his career Maghfeld was acting as 
an agent in Danzig for Richard Every, another London ironmonger, so he would have 
been familiar with the Baltic iron trade. By the early 1390s his own trade was almost 
 exclusively in Spanish iron, accounting for over 60 % of his total sales and presumably 
reflecting the higher profit to be made from Spanish iron. He sold only three barrels of 

19 Fowler, J., (ed.). 1918. Memoranda of the Abbey of St. Mary’s of Fountains, Vol. III (Surtees Society Vol. 
CXXX), pps. 10, 45. This is a good example of year to year variation for osmund purchases, here at Ripon.

20 Turner, T.H., (ed.). 1841. ‘Expenses and Accounts of Sir John Howard, part 1’, in: Manners and Household 
Expenses in the Thirteenth and Fifteenth Centuries (Roxburghe Club Vol. 57), pp. 149–621.

21 Peacock, E., 1881, p. 254. Peacock was a Lincolnshire antiquarian and this is a good example of the kind of 
detail which might be gleaned from local records.

22 See Buchwald, V.F., 2008. Iron, steel and cast iron before Bessemer (Viborg: Historiske-filosofiske Skrifter 
32), pp. 228–250 for the most recent discussion of this question. 

23 Thorold Rogers, J.E., 1882. Vol. 4, p. 401. The 1510 barrel, listed by Thorold Rogers as a ‘half-barrel’, was 
purchased by the prior of Hickling, to the north-east of Norfolk.
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Date Place Price Detail References (and notes)
1343 Cantley 13s 4d 3 barrels, valued at 1 mark each Hudson & Tingey 1906, 222 (28)
1377 Yarmouth 17s 1 last worth £10 4s C.P.R. 1327-1377, 455 (29)
1390 London 13s 4d 3 barrels sold at 1 mark each Maghfeld Ledger, (24)
1397 Thundersley 10s 1 barrel worth 10s C.I.M. Vol. 6, 91 (30)
1427 York 12s 6 barrels sold for 12s each Lylling case, Raine 1890, 2 (25)
1430 London 13s 6d 2 last 4 barrels valued at £19 C.P.M.R. Vol. 4, A59, 259 (31)
1436 Grantchester 10s 1 barrel bought for 10s Thorold Rogers 1882, Vol. 3, 348
1452 Ormesby 10s 6d 1 barrel bought for 10s 6d Thorold Rogers 1882, Vol. 3, 349
1457 Cambridge 7s 6d half-barrel bought for 7s 6d Thorold Rogers 1882, Vol. 3, 349
1458 York 15s 1 barrel bought for 15s Thorold Rogers 1882, Vol. 3, 350
1465 Stourbridge 9s 4d 1 barrel bought for 9s 4d Thorold Rogers 1882, Vol. 4, 401
1510 Hickling 53s 3d ‘half-barrel’ bought for 53s 3d Thorold Rogers 1882, Vol. 3, 352
1524 Aberdeen 7s 9⅓d half-barrel bought for 31s 1⅓d Gemmill and Mayhew 1995, 343 (27)
1527 Bardney 12s 6d 1 barrel bought for 12s 6d Thorold Rogers 1882, Vol. 3, 353
1554 Faldingworth 14s 1 barrel valued at 14s Nevill goods, Peacock 1881, 253 (32)

Table 5. Osmund prices for barrels, in chronological order. 

osmund at 13s 4d each, though his extensive premises included a cellar called the 
osmundhous, suggesting that he had previously dealt in osmund more extensively.24 The 
1427 York record is from the well-known case brought against John Lylling for forging 
false osmunds from dross and land-iron, which states that 6 barrels had been sold for 
12s each.25 The 1458 record is for ‘1 barrell de Osmund’ purchased in York from a 
 William Wampan, for Fountains Abbey, at a price of 15s.26 The Aberdeen purchase is 
of a ‘half-barrel’ for 31s 1⅓d, but this is in Scots money, which converts to about 7s 
9⅓d in English money.27

In addition, there are five records of particular interest, giving valuations for barrels 
from a range of circumstances. These valuations seem to be based on what the barrels 

24 PRO E101/509/19, f. 7r and 22r. James, M.K., 1956. ‘A London merchant of the fourteenth century’, Economic 
History Review, 2nd series, VIII, pp. 364–376. See also Rigby, S.H., 2005, pp. 240–242 for Maghfeld’s role as 
collector of customs at Boston in 1396–7.

25 Raine, J., (ed.). 1899. ‘An account of the proceedings in a remarkable case of adulteration at York’, in: A 
Volume of English Miscellanies illustrating the history and language of the northern counties of England 
(Surtees Society, Vol. LXXXV), pp. 1–10. This remarkable case will be discussed in more detail at a later 
stage.

26  Fowler, J., 1918, p. 89. See also the purchases by the sheaf in 1456 and 1457, at 8.7d and 8d each (see Table 4).
27 Gemmill, E. and Mayhew, N., 1995. Changing Values in Medieval Scotland: A study of Prices, Decay and 

Weights, 1260–1542 (Cambridge University Press), p. 343. The price quoted in Table 65 is 31.11s. This is re-
calculated at a rate of £4 Scots to £1 English.
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could be sold for, so can be used for comparative purposes with some confidence. At 
Cantley in 1343 an overloaded boat in transit from Yarmouth to Norwich sank in a 
 violent storm with the loss of 38 lives and the inquest into these deaths records that the 
cargo included 3 barrels of iron called osmund, valued at 1 mark.28 In 1377 William 
Elys, collector of the petty custom at Yarmouth, was accused of seizing goods from a 
Prussian ship, driven there by a storm, and the cargo included a last of osmund worth 
£10 4s, which is equivalent to 17s a barrel.29 The 1397 record is from a list of the posses-
sions of John Farnesson at Thundersley manor, Essex, which includes Spanish iron and 
‘a bareyle of osemond worth 10s’.30 The London 1430 record relates to the theft of a 
considerable quantity of goods belonging to a David Swan, which included 3 lasts and 
400 bowstaves valued at £96, 8 lasts of wood ashes valued at £24 and 2 lasts 4 barrels of 

28 Hudson, W. and Tingey, J.C., (eds), 1906. ‘Inquest on Persons drowned at Cantley, 1343’, in: Records of the 
City of Norwich (Norwich: Jarrold & Sons), pp. 222–224. The value given must be 1 mark for each barrel, 
otherwise they are far too cheap. If these barrels could be found they would be a most important addition 
to the archaeological record.

29 Calendar of Patent Rolls, 1377, p. 455.
30 Calendar of Inquisitions Miscellaneous, Vol. 6, 1332–1399, 6.74 and 6.91.

Date Place Barrel
price d.

Contemporary 
sheaf price d.

Barrel price 
/sheaf price

Hypothetical 
sheaves/barrel

Re-calculated 
sheaf price d.

1510 Hickling 639 8 79.9 80 8
1377 Yarmouth 204 10 20.4 20 10.2
1458 York 180 8.33 21.6 20 9
1554 Faldingworth 168 8 21 20 8.4
1430 London 162 8 20.3 20 8.1
1343 Cantley 160 15 10.7 10 16
1390 London 160 9.2 17.4 20 8
1527 Bardney 150 8 18.8 20 7.5
1427 York 144 8 18 20 7.2
1452 Ormesby 126 8 15.8 16 7.9
1397 Thundersley 120 8.5 14.1 16 7.5
1436 Grantchester 120 8 15 16 7.5
1465 Stourbridge 112 8 14 16 7.1
1524 Aberdeen 93 8 11.6 10 9.3
1457 Cambridge 90 8 11.3 10 9

Table 6. Osmund prices for barrels, in descending order of barrel price, in pence, with calculations for a hypothe-
tical number of sheaves per barrel and sheaf prices. See Table 5 for full details and references. 
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osmund valued at £19, along with a large quantity of cloth.31 Finally, the 1554 record 
for Faldingworth, in Lincolnshire, is for the valuation of the goods of John Nevill, who 
had ‘in the neder buttery’ a barrel of osmund valued at 14s and ‘in the mylkhouse and 
bakhouse’ other osmunds in a barrel, valued at 4s.32

This range of prices for barrels of osmund is partly a reflection of varying market 
prices and valuations, at different times and places, but it clearly indicates that there 
were barrels of widely different sizes. In Table 6 these prices are listed in descending or-
der of value and are divided by a nominal contemporary sheaf price, to give an estima-
te of the number of sheaves in each barrel. On the assumption that there would have 
been a degree of consistency in the various barrel sizes, this estimate can be rounded to 
a give a hypothetical number of sheaves per barrel, from which the sheaf price can be 
re-calculated. This reveals a remarkably consistent pattern with the expensive barrel 
from Hickling containing 80 sheaves, or 2400 osmund, 7 barrels with 20 sheaves, or 
600 osmund, and 3 barrels with only 10 sheaves, or 300 osmund. Only 4 barrels seem 
to fall outside this pattern and these would fit the price pattern more closely if they had 
15 or 16 sheaves. Thus we seem to have one example of a large barrel with 80 sheaves, 
barrels of one-quarter and one-eighth of this size, and the 15 or 16 sheaf barrels, which 
are about one-fifth size.33 

One implication of this model could be that imported barrels of osmund had been 
re-packed by the merchants into smaller barrels of a more convenient size for selling 
and for transportation. However, the 1377 record for Yarmouth implies that small 
 barrels with 20 sheaves were actually being shipped and also that these small barrels 
were being counted by the last, at least by the English officials. This also appears to be 
the case with the stolen 1430 London barrels, again of 20 sheaves and being counted by 
the last. This question will be discussed in the concluding section.

The re-calculation of the sheaf prices, based on this hypothetical framework indica-
tes a stable price from 1390 onwards, varying between 7.5 and 8.4d per sheaf (Figure 
4). The Cambridge, York and Aberdeen barrels seem to be slightly more expensive, but 
in the latter case this could be due to a combination of higher transport costs and the 
difficulty of conversion from the Scots price.

31 Calendar of Plea and Memoranda Rolls of London, Vol. 4, Roll A59. These 28 barrels were thus just over 13s 
6d each. It seems probable that the value given is a rounded figure. At 13s 4d per barrel, the total would be 
about £18 8s and at 13s 6d per barrel the total would be £18 18s.

32 Peacock, E., 1881, p. 256, quoting from a record in his possession.
33 If the 16 sheaf barrels are calculated at a 20 sheaf rate the resulting sheaf prices would be between 5.7 and 

6.3d each, which seems rather too low. At a sheaf price of 10d the London 1390 barrel could also have had 
16 sheaves. Other models for the number of sheaves in the barrels can be calculated. If there were 64, 16 
and 8 sheaves in a full/one-quarter/one-eighth barrels this would result in the barrel-sheaf prices being 
systematically too high in comparison to the recorded sheaf prices. If there were 96, 24 and 12 sheaves for 
each barrel size, the barrel-sheaf prices would be systematically lower than the recorded sheaf prices. With 
the exception of the Hickling barrel, the number of sheaves in each barrel is hardly sufficient to expect a 
significantly lower bulk price.
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For those readers familiar with the generally accepted hypothesis that barrels contai-
ned 480 osmund of about 283g each, these numbers of sheaves and the variable barrel 
sizes may come as something of a surprise.34 At face value there appears to be a major 
discrepancy between the data for osmunds exported from Sweden and those sold on 
the English market. Before further discussion of this matter, it is necessary to examine 
the evidence for steel prices and, also, the limited evidence available concerning the 
 nature and form of osmund.

Steel Prices
In contrast to the rather limited data for the purchases of osmund, the data for steel are 
copious. Thorold Rogers lists over 700 prices between 1267 and 1582, which give a 
 nearly continuous yearly record until the late 14th century. There are a few other prices 
available from a variety of sources (Table 7). Steel is sold mostly by the sheaf, of 30 gads, 
and more rarely by the barrel (Table 8). At a price of say 10d a sheaf, or 3 gads for a pen-
ny, it is clear that the steel gads were rather small pieces, intended for the edging of 
small tools, especially for building work, for the steeling of arrow heads and a wide 
range of other uses.35 Relevant here is the 1548 Acte againste the false forging of Gaddes 

34 As summarised by Björkenstam, N., 1993, pp. 263–267, though he does accept that ‘it would be quite 
impossible to expect the barrels to contain the amount of osmund pieces as the accounts say’. This will be 
discussed in the concluding section.

35 Salzman, L.F., 1952, pps. 330 ff., for building and masonry tools; Schubert, H. R. 1957, History of the British 
Iron and Steel Industry from c. 450 B.C. to A.D. 1775 (London: Routledge & Kegan Paul), pp. 94–95, 116–
119, for agricultural tools and military requirements.

Figure 4. Retail prices for osmund, in pence per sheaf, including the barrel data (Tables 3, 4, 5 and 6).
T = Tower of London (1278), N = Norwich (1316), C = Cantley wreck (1343), Y = Yarmouth (1377), 
L = London (1390), C/Y = Cambridge/York (1457/8), H = Hickling (1510), A = Aberdeen (1524).
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Date Place Quantity Price d. References (and notes)
1278 Tower 128 8 Salzman 1952, 288 (16)
1278 Vale Royal 20 12 Brownhill 1914 (38)
1278 Vale Royal 50 14 Brownhill 1914 (38)
1278 Vale Royal 83 15 Brownhill 1914 (38)
1285 Harlech 70 14 Taylor 1974, 1034 (50)
1285 Harlech 20 15 Taylor 1974, 1034 (50)
1316 Norwich 2 10 Salzman 1952, 288 (18)
1323 Norwich 2 10 Fernie & Whittingham 1972, 97, 101 (38)
1324 Ely 1 10 Salzman 1952, 288 (‘garlock steel’)
1336 Yarmouth 11 8 Swinden 1772, 82, 86 (38)
1367 London 490 6.25 C.P.M.R. Vol. 2, Roll A12 (39)
1498 Durham 45 gads 8 Threlfall-Holmes 1997, Appx. C, 91 (38)
1504 Durham 34 gads 9.7 Threlfall-Holmes 1997, Appx. C, 92 (38)
1536 Windsor 6 gads 10 Salzman 1952, 288
1539 Sandgate 1 10 Letters & Papers, No. 645 (38)
1566 London 4½ cwt 21s 8d Thorold Rogers 1882, Vol. 3, 355
1574 London 1 cwt 21s 8d Thorold Rogers 1882, Vol. 3, 356

Table 7. Steel prices by the sheaf, with the number of sheaves or gads purchased and the price in pence per 
sheaf. The 1566 and 1574 London records are prices by the hundredweight.

Date Place Price Detail References (and notes)
1285 Harlech £3 10s 2 barrels bought for £7 Taylor 1974, 1034 (50)
1286 Conway £3 6s 8d 3 barrels bought for £10 6s Taylor 1974, 349 (50)
1316 Lincoln £3 12 barrels priced at £36 C.C.R. Edward II, 1313-1318 (48)
1320 London £3 61 barrels priced at 60s each C.C.R. Edward II, 1318-1323 (49)
1377 London £14 5s 2 hogsheads valued at £28 10s C.P.M.R. Vol. 3, Roll A26 (39)
1378 London £16 9s 7d 1 barrel bought for 329s 7d Thorold Rogers 1886, Vol. 1,  469
1404 ‘Rye’ 8s 33 barrels valued at 8s each C.P.R. 1404, 431, 434-5 (51)
1567 Robertsbridge £6 many ‘firkins’ at four per ton Crossley 1975, 205-231 (42)

Table 8. Steel prices for barrels. 

of Steele which imposed a fine of 4d for each false piece forged ‘like to the manner and 
fashion of Gaddes of Steele … wherby the greateste parte of edged toles, weapons and 
other necessarie thinges having Edges are of little or noe value or goodnes’. As well as 
indicating the primary use of steel gads, this implies that they were of a form and size 
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which was generally recognised.36 Occasionally steel was sold by the piece and the cake 
at relatively high and similar prices, generally between 10d and 15d, indicating that the 
piece and the cake were significantly heavier than the gad.37

Figure 5 summarises these data, with the yearly means for the Thorold Rogers pri-
ces, a 5 year running mean, and other data for sheaves (Table 7)38 and barrels (Table 8)39 
shown with larger symbols. This shows a clear trend, with a marked rise after 1350 due 
to the Black Death, followed by a gradual decrease in the mean price until the 1530s. 
After this, the data from Windsor, Sandgate, London and Robertsbridge clearly show 
the beginning of the rapid price rises due to the Tudor inflation.40 

The number of purchases recorded for each year varies considerably. From 1267 to 
1305 there are 475 records, at an average of 12 per year, and from 1306 to 1350 there 
are 185 records, at a rate of about 4 per year. Thereafter the number of purchases recor-
ded declines to less than two per year for the later 14th century and only 1 per year 
 thereafter, with many years with no purchases recorded. Hence, after 1400, the mean 
price of steel sheaves is less reliable. There is significant variation in the yearly mean pri-
ces, especially after 1350, and there is also a significant variation of prices within each 
year. Figure 6 gives histograms for three sample years, each with a slightly skewed dist-
ribution but showing that the low and high prices tend to be less common, giving some 
confidence that the mean prices are fairly representative if there are a sufficient number 
of records within the year. However, if there is only a small number of records, as from 
1400 onwards, the yearly means are more likely to be influenced by low or high prices. 
There could be a number of factors contributing to the range of prices, including local 
variation in the market price, perhaps the perceived quality of the steel, perhaps some 

36 See Schubert, H.R., 1957, p. 314. The act is printed in Statutes of the Realm, Vol. 4, Part 1, p. 71.
37 Thorold Rogers, J.E., 1886. Vol. 1, p. 473. He suggests that the piece of steel may have been the same weight 

as a piece of iron, so at a mean price of 13½d the steel pieces were four times the price of iron pieces. The 
cakes of steel were all purchased by the bailiff of Cuxham at Southampton and Thorold Rogers suggests that 
these cakes were probably of unwrought steel.

38 Brownhill, J., 1914. The Ledger Book of Vale Royal Abbey (Record Society of Lancashire and Cheshire, 68); 
Fernie, E. C. and Whittingham, A.B., 1972. The early communar and pitancer rolls of Norwich Cathedral 
Priory with an account of building the cloister (Norfolk Record Society, XLI); Swinden, H., 1772. History and 
Antiquities of the ancient borough of Great Yarmouth; Threlfall-Holmes, M., 1997. Provisioning a medieval 
monastery: Durham Cathedral priory’s purchases of imported goods, 1464–1520 (MA thesis, University of 
Durham); Gairdner, J. and Brodie, R.H., (eds), 1895. Letters and Papers, Foreign and Domestic, Henry VIII, 
Vol. 14 part 2.

39 Calendar of Plea and Memoranda Rolls of London, Vol. 2, Roll A12; Vol. 3. Roll A26. See Table 8 for the 
other references, which are discussed subsequently.

40 The steel at London in 1566 and 1574 priced at 21s 8d per hundredweight, or £21 8s per ton, has been 
converted for plotting on Figure 5 at the same rate as a full barrel of 240 sheaves. Of course, this steel may 
not have been in the form of gads, but this calculation gives a relative price for comparative purposes.
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Figure 5. Retail prices for steel, in pence per sheaf, with barrel data calculated pro rata from a full barrel
of one ton, containing 80 bundles of 6 sheaves each (Tables 7 and 8). T = Tower of London 1278), H = 
Harlech (1285), LL = Lincoln/London (1316/1320), L = London (1377-78), R = Robertsbridge (1567), 
W = Steel by weight (1566/1574).

Figure 6. Samples of steel data and price variation for 1292, 1294 and 1295, with the mean and weighted 
mean data, the latter calculated from the total number of sheaves at each price.

variation in the size of the gads and perhaps the source of the steel.41 It is of some  interest 
here that the apparently declining price of steel in the 15th century is reflected by the 
changes in the customs valuations for barrels of steel, which was £10 in the 1390s, £8 
in the first half of the 15th century and £6 from the 1480s onwards.

41 Salzman, L.F., 1952, p. 330, quoting PRO E101/479/23, gives a price for Spanish steel at Porchester at the rate 
of 1½d per pound. This converts to £14 per ton, which in 1397 is a relatively cheap price, indicating that it 
was unwrought steel.
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The purchases for the Tower of London in 1278 and the valuation at London in 
1367 are both at prices which are significantly lower than the mean, reflecting the  large 
numbers of sheaves involved. In contrast, the high prices at Vale Royal Abbey in 1278 
and at Harlech Castle in 1285 are probably a result of the generally high prices due to 
the intense building and military activity in the late 13th century. Some of the termi-
nology used is of interest. The Vale Royal ledger records 6 purchases as glanets of steel, 
each of 30 gads, all at slightly different prices.37 The 1367 London record is a bill of 
complaint for an unpaid debt including ‘80 fes 10 garbes’ valued at 6.25d each, with a 
total valuation of £12 15s 2½d.38 From these prices it can be calculated that the total 
number of sheaves was 490, hence the fes is the same as a bundle of 6 sheaves.

The only records from which the weight of a steel barrel can be determined are 
 those from Robertsbridge in the late 1560s.42 From the carriage charges it is clear that 
the firkins at Robertsbridge weighed a quarter of a ton. The summary account for 
1565–66 records the sale in 8 months of 129 burdens and 3 sheaves for £38 17s, which 
works out at 6s per burden and at £6 per firkin this gives 20 burdens per firkin. The 
summary account for 1567–8 records 17 firkins, 1 burden and 5½ sheaves sold for 
£105 13s, from which it can be calculated that each firkin held 20 bundles of 6  sheaves.43 
Thus the firkin at Robertsbridge was one-quarter of the quantity recorded for a full 
barrel of steel in the 1507 Book of Rates.44 The full barrel, then, at least in the 16th cen-
tury, would have been of one ton weight, containing 80 bundles of 6 sheaves, each of 30 
gads, giving 14,400 gads per barrel with a weight of 70.55 grams each. This would give 
a bar of about 0.5 by 2 by 10cm, a very useful size for making small knives or for edging 
small tools.45 

It is difficult to know how far back this barrel and gad weight can be projected. 
 German specialist smiths were involved in setting up Robertsbridge and no doubt they 
would have had an influence on the form and size of the gads produced, and perhaps 
also the barrel sizes, reflecting their own long standing tradition.46 The valuations of the 

42 Crossley, D.W., 1975. Sidney Ironworks Accounts, 1541–1573 (Camden Society, 4th series, 15), pp. 205–231. 
This is the first detailed record for English steel making, apparently by partial decarburisation of pig 
iron. The works were initially successful, causing some consternation amongst German steel traders, as 
recounted by Schubert, H.R., 1955, p. 317. However, imports of cheaper steel from the Baltic, especially 
Sweden, resulted in a fall in sales and prices from £7 per firkin in 1566 to £5 per firkin in 1570–71 and the 
Robertsbridge works closed shortly after 1572. Most barrels were sold for £6 each.

43 Crossley, D.W., 1975, p. 227–8. The latter calculation is not exact and gives a sheaf price just over 12d.
44 Gras, N.S.B., 1918, p. 703. ‘Steele the barelle whyche owght to be iiiixx burden and vi sheffe makyth a burden 

and xxx gads makyth a sheffe’, valued at £6 per barrel for customs.
45 Thanks to Lee Sauder for his comments on this. For edging larger tools, for example an axe, he would prefer 

a bar nearer 1 by 4 cm section, thus about four times the weight.
46 Jenkins, R., 1924. Notes on the early history of steel making in England (Newcomen Society Transactions, 3), 

pp. 16–40. Jenkins estimates, p. 34, that up to 30 German specialists could have been employed at any one 
time. He also suggests, p. 17, that the plats were iron cast into thin flat bars for subsequent decarburisation, 
with 27½ tons of plates producing 57 firkins of steel (14.25 tons), hence a yield of 52 %.
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1367 London sheaves, which gives 480 sheaves for £12 10s, and the 1377 hogsheads 
at £14 5s each are comparable to the barrel purchase price in 1378, for £16 9s 7d, 
strongly suggesting that these late 14th century barrels were also of 80 bundles of 6 
sheaves each. 

This seems to resolve the question posed by Childs regarding the problem of the 
weight of steel barrels and the number of gads which they contained in the 15th 
 century.47 The records for the imports of barrels to London in the late 14th and 15th 
centuries, mainly from the Baltic and the Low Countries, show that steel barrels were 
valued for customs both by the barrel and the half-barrel, which would have been of a 
ton and a half-ton weight and so considerably heavier than the barrels of osmund.

In the early 14th century steel seems to have been imported in barrels of a much 
smaller size. In 1316, the sheriff of Lincoln was ordered to release four Lübeck ships, 
which had been seized due to a dispute over goods stolen from a London merchant, 
and these ships had large cargoes of fish and 12 barrels of steel priced at £36.48 In 1320, 
the mayor and sheriffs of London were ordered to deliver a range of goods to two 
 London merchants, which had been seized from merchants of Dortmund and  Cologne, 
including 61 barrels of steel priced at 60s each.49 These barrel prices seem to be nominal 
market valuations and at the contemporary sheaf price it suggests that they held 80 
 sheaves, or 2400 gads. 

The barrels purchased for Harlech and Conwy in 1285 and 1286, as part the castle 
building programme in Snowdonia by Edward I, were priced at £3 10s and £3 6s 8d 
 respectively.50 However, due to the inflated prices in the late 13th century, it is more 
 difficult to estimate what size they may have been. Division of their purchase prices by 
the contemporary mean sheaf price would suggest barrels with 80 sheaves, whereas 
 division by the 1285 Harlech mean sheaf price of 14½d would suggest only 60 sheaves. 
The former scenario perhaps seems more likely, as the price difference of about two-
thirds between the Harlech sheaves in barrels and the smaller quantity purchased by 
the sheaf is broadly similar to that between the London 1367, 1377 and 1378 bulk 
purchases and their contemporary mean sheaf prices. If these late 13th century and 
 early 14th century barrels, with 80 sheaves each, held gads with a weight of 70.55g this 
would give a barrel weight of 169kg, or one-sixth of a ton.

47 Childs, W.R., 1981, p. 30. ‘The barrel is difficult to convert to tons. The 1507 Book of Rates … gives the barrel 
as of 80 burdens, each of 6 sheaves, but attempts to convert from those leads to fantasy’.

48 Calendar of Close Rolls, Edward II, Vol. 2, 1313–1318.
49 Calendar of Close Rolls, Edward II, Vol. 3, 1318–1323. It is of particular interest that the goods seized from 

the Cologne merchant included 7 barrels of steel at the cheaper price of 50s each. This steel was stated to be 
‘for ploughs’ and the pieces of steel are thus likely to have been heavier and less-worked than gads.

50 Taylor, A.J. 1974, The King’s Works in Wales (London: HMSO), pp. 349, 1034. (Re-printed from Colvin, 
H.M., 1963. The History of the King’s Works). The barrel prices for both Harlech and Conway included 
carriage from Newcastle-under-Lyme to Chester, with an extra 1s 6d being paid for the carriage to Conway. 
The plotted points on Figure 5 are based on the 80 sheaf calculation.
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Finally, there is an intriguing series of records from 1404, which are for the restitu-
tion of a cargo seized from the ship of Furtivus Vanes and taken to Rye.51 The cargo 
 included 33 barrels of steel valued at only 8s each and 53 sacks valued at 4s each, clear-
ly implying only a small number of sheaves in each, perhaps only 12 per barrel and 6 per 
sack. This cargo was loaded in Bermeo, so this must have been Spanish steel. The parti-
cular relevance of this case is that the detailed list of goods given at the inquisition on 
16th June lists the barrels and sacks as osemund which suggests that the Spanish steel 
was in the form of gads of a similar enough shape and weight to osmund for the  English 
investigators to make this incorrect identification.

Osmunds as small steel bars
There are several references to osmund, from English sources, which cumulatively 
 suggest that osmund was both of the same nature as steel and that it was in the form of 
small bars. These will be listed and discussed in chronological order. 

– The earliest mention of osmund as steel seems to be the Thorold Rogers price for 
the purchase at Clarette in 1354 and, as already mentioned above (Table 3), this 
 designation of osmund as steel continues until 1400. He comments, partly on the 
basis of the similarity in price, that ‘Osemond iron, which is reckoned by the garb 
also, was plainly similar to steel at once in character, form and price’.52 The implica-
tion of osmund, and steel gads, being counted by the sheaf is in itself an indication 
that they were both relatively small and thin, but it is not clear if they were actually 
bound into sheaves, or simply counted as individual items.

– In 1377 a complaint was made against three men, including Stephen Ffryth an ar-
mourer, about a forge they had built and the disturbance caused by ‘the blows of the 
sledge-hammer when the great pieces of iron called Osmond are being wrought into 
breastplates, quysers, jambers and other pieces of armour’.53 It is curious that the term 
‘great pieces’ is used, which may be similar to the large osmunds recorded at Norwich 
in 1316 or perhaps more likely they were cakes or pieces of steel rather than osmund. 
However, the case indicates a certain familiarity with the raw material and termino-
logy, perhaps on the part of the attorney representing the plaintiffs, and it suggests 
that osmund would have been regarded as suitable for making pieces of armour.

51 The original petition, PRO SC8/295/14742, is in French and lists the metal goods as feer, clowes de feer, 
dacier. The commission was set up on 26th May, Calendar of Patent Rolls 1401–5, p. 431, with the steel listed 
as calibe. The inquisition was held at Dover on 16th June, Calendar of Inquisitions Miscellaneous 1399–1422, 
pp. 144–5, giving a detailed list of the goods, with the barrels and sacks of steel now listed as osemond. This 
is repeated almost verbatim on 13 July, Calendar of Patent Rolls 1401–5, pp. 434–5, when the constable was 
again ordered to restore the goods. I am grateful to Wendy Childs for these references.

52 Thorold Rogers, J.E., 1866. Vol. 1, pp. 470, 473.
53 Chew, H.M. and Kellaway, W., (eds), 1973. London assize of nuisance, 1301–1341: A calendar (London 

Record Society, 10), No. 617.
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– The 1404 records relating to Furtivus Vanes, described above, also indicate a degree 
of familiarity with terminology and that Spanish steel bars could be mistaken for 
osmunds. 

– One of the most important references to osmund is the well-known case against John 
Lylling at York in 1427.54 Lylling was accused of having false osmunds forged from 
land-iron and dross iron, giving two blacksmiths genuine osmunds for them to copy 
the shape, and then hiding the false osmunds in barrels mixed with good osmond. Six 
of these barrels, with the mark of John Lylling, had been sold for 12s each. Some of 
the false osmunds were sent by the Mayor for blacksmiths to test them and they  broke 
into small pieces. After protracted hearings, Lylling eventually confessed to his deceit 
and was fined 40 marks. This case reveals very clearly that osmunds were of a specific 
and commonly recognised size and shape, most probably small refined bars. 

– In 1436 the Ipswich Domesday gives a list of local and customary tolls which clearly 
equate osmund and steel: ‘Of each barrel of steel iid. Of each garbe of steele sold by 
himself one farthing. Of each fees of steele sold by the self half a penny. Of osmund 
be the custum takyn as of steel’.55 

– In about 1450 the well-known Treatyse of fysshinge with an angle states that fishing 
hooks should be made of steel and osmund, with a subsequent description of 
 annealing and quenching the hooks whilst they are being forged: ‘Then yf ye wyll 
be crafte yn angleyng ye must furst lurne how to make … and for the most crafty 
thyng how ye schall make your hokes of steyl and of osmonde’.56 

– In 1459 the will John Tentirden, of Kedington in Suffolk, includes ‘trenchoures of 
osemund’ implying that these knives would have been of a steely nature, to give 
them a good cutting edge.57 

– A 1460 inventory of goods relating to Peterborough Cathedral lists ‘…1 barrel full 
of osmond bars [a superior quality of Baltic iron used for arrow heads, fish hooks, 
etc.], 1 beam of iron for weighing wool to half an ounce, and another beam of iron 
for weighing, and there remain there broken osmonds’.58 The specific mention of 
bars of osmund and broken osmund implies that the bars were quite thin.

54 Raine, J., (ed.). 1899. ‘An account of the proceedings in a remarkable case of adulteration at York’, in: A 
Volume of English Miscellanies illustrating the history and language of the northern counties of England 
(Surtees Society, Vol. LXXXV), pp. 1–10. This is a transcription of a long document in the Registers of the 
Lord Mayor and Corporation of York, which is written in dialect.

55 Printed in Twiss, T., 1873. The Black Book of the Admiralty, Part 2, pp. 190–191. The original is in French 
and the parallel English translation incorrectly renders ascer as brass. The fees mentioned is presumably the 
same of the fes, or bundle, in the 1367 London record, Other dues are given for Spanish iron, ‘bac’ iron, 
Normandy iron and old iron.

56 Satchell, T., 1883. Treatyse of fysshynge wyth an angle (London: Satchell & Co.), p. 6. Crafty is clearly being 
used here in the sense of skilful.

57 Quoted in the Middle English Dictionary, under osmund.
58 From the Register of Abbot Richard Ashton, in the Dean and Chapter Library, Peterborough Cathedral, 

printed as Document 678 in Douglas, D.C. and Myers, A.R., (eds), 1996. English Historical Documents 4: 
Late Medieval 1327–1485 (London: Routledge), pp. 1168–1169, with the editorial comment clearly referring 
back to Peacock’s 1891 paper. The last phrase should perhaps read ‘and there remain three broken osmunds’.
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– The 1465 account of the expenses of Sir John Howard lists the purchase of osmond 
at the price of 8d per sheaf, for making arrow heads: ‘Item, my mastyr paid for iij. 
sheffe Osmond, bout be Pakwode ffor to make arow hedes, ijs’.59 

– The Louth, Lincolnshire, church-warden’s accounts for 1510–11 mention a charge 
of eightpence paid to ‘Robert Stewynson for the purchase of osmundes to bell 
 yokes’ and in 1530 tenpence is accounted for ‘as paid to the clock-mender for 
osmundes’.60 Unfortunately no quantity is stated for these purchases, but it seems 
most likely that they were both for one sheaf each, which would fit the general 
trend of prices in Figure 4.

– From the second half of the 16th century so-called osmond iron was produced in 
South Wales for wire-drawing, using a refining process developed in Westphalia.61 
Whether or not this process is related to, or developed from, the earlier technology for 
making osmund bars is debatable and the link may be no more than the use of the same 
terminology for what was clearly a high-quality material suitable for wire-drawing.

A good proportion of these references were first discussed in two remarkable late 19th 
century papers on osmund, read at the Society of Antiquaries, by Peacock and Mickleth-
waite.62 Peacock came to the conclusion that:

Osmunds were … the very best iron used and probably used only for the finest purposes, such 
as arrow heads, fish-hooks, the repairs of bell-gear and the works of clocks. It would seem that 
it came to this country, at least sometimes, not in large pieces, but in small short bars. 

Micklethwaite quotes the 1427 Lylling case at some length, using the memorable phra-
se that ‘He was a rascal of the sugar-sanding type’, and comes to the conclusion that:

 … osmund as it was shipped here in the middle ages … was not the bloom itself, which could 
scarcely be made an article of commerce without some manipulation, but one of the bars 
into which it was divided. That the osmunds were of a definite form, recognised in the  trade, 
is proved by Lylling having given a good osmund for a pattern to the smith whom he 
 employed to make false ones. 

These conclusions, with which one can hardly disagree, are probably the ultimate basis 
for the often repeated comments on the nature and quality of osmund.

59 Turner, T.H., (ed.). 1841. ‘Expenses and Accounts of Sir John Howard, part 1’, in Manners and Household 
Expenses in the Thirteenth and Fifteenth Centuries (Roxburghe Club Vol. 57), pp. 149–621, especially p. 301. 
Pakwode seems to have been in charge of the horses as well as the estate smithy.

60 Peacock, E., 1881, p. 254, quoting Vol. i, p. 190 and Vol. ii, p. 17.
61 This is discussed in some detail by Schubert, H.R., 1957, pp. 297–302. For the evidence from Westphalia, see 

Knau, H.L., Beier, T. and Sönnecken, M., 2003. ‘Altena in Westphalia’ in Norbach, L.C., (ed.). Prehistoric 
and Medieval Direct Iron Smelting in Scandinavia and Europe (Aarhus University Press), pp. 177–182.

62 Peacock, E., 1881 and Micklethwaite, J.T., 1897. Micklethwaite also presented a drawing and a description of 
a rather elaborate pointed bar, which he had found in the church at West Blatchlington, Sussex and which 
is the earliest, if rather mistaken, attempt to present an archaeological parallel for an osmund.
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Iron and steel prices
In order to examine the evidence for the weight of osmunds and of the various sizes of 
osmund barrel it is first necessary to convert all the iron and steel data to prices by a 
unit weight, so that comparisons can be made. This cannot be done without some dif-
ficulty and a brief explanation of the iron and steel prices used in Figure 7 is needed.63 

The prices for iron are all taken from the Thorold Rogers lists, in which there are 
many entries both for iron purchased by weight and for iron purchased by the ‘piece’. 
The iron purchased by weight is usually in quite large quantities, priced by the  hundred, 
and a large proportion of this is identified as Spanish. Other entries are without any in-
dication of the source but the prices are broadly similar to those of Spanish iron, some-
times cheaper and sometimes more expensive, especially when purchased in smaller 
quantities by the stone or the pound.64 The annual and decadal averages calculated by 
Thorold Rogers include all the Spanish and unidentified iron and the variations within 
each year, and from year to year, are much less than those for steel, so this data provides 
a sound basis for comparison. The decadal averages calculated by Thorold Rogers 
smooth the data too severely and so on Figure 7 the 5 year mean data points are  plotted, 
with the 5 year running mean. This shows a clear trend with the price rising after 1350 
due to the Black Death, then slowly declining to the mid 1500s, after which it begins 
to rise rapidly due to the Tudor inflation.

The prices by the piece are fairly commonly recorded until the mid 14th century 
and hardly at all after that. This data is difficult to convert to a price by unit weight, 
 since the weight of the piece is rather uncertain. Thorold Rogers uses a statement in the 
13th century tract by Fleta, which he interprets as 25 pieces to the hundredweight, 
 giving about 4lb per piece. However, what Fleta actually says is that a hundred of iron 
is 5 score pieces, not 5 and 20 pieces, and it is clear from the context that this is not a 
statement of weight but a method of counting iron by the short hundred, implying that 
the pieces are well forged bars.65 This is also reflected by the use, in eastern England, of 
the term esperduct, implying that the iron had been drawn down to a bar and was thus 
well refined. However, there are numerous records for iron being made and sold at 6 
pieces per dozen and taking the dozen to be 12lb weight this implies pieces of 2lb 
each.66 Salzman argues that the piece was of 2lb in weight, based on the prices paid at 

63 The prices are converted to shillings per cwt, which is equivalent to £ per ton.
64 Up to 1350, for example, the prices vary between 3s 6d and 5s per hundred, but are mostly at 4s to 4s 8d, so 

generally about ½d per pound. Purchases in smaller quantities can be almost double this, but these small 
purchases are rare.

65 The tract is printed in Richardson H.G. and Sayles G.O., (eds), 1955. Fleta Volume II (Seldon Society, Vol 
12), pp. 119–120 and gives Centena vero ferri ex quinquies viginti peciis.

66 See, for example, Smith, K.E.S., 1995. ‘Iron-working in North-West Wales in the late fourteenth century’, 
Archaeological Journal 152, pps. 246–290 for a series of rentals between 1357 and 1419 with payments made 
in dozens of iron, each containing 6 pieces.
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Vale Royal Abbey in 1278 and at Corfe Castle in 1363.67 However, this seems a weak 
basis on which to calculate the piece weight, as the price of the piece varies  significantly, 
which would seem to imply that the size of the piece was not constant.68 

Thorold Rogers expresses some reservation about using the 4lb piece for his calcula-
tion of the unit prices for his annual and decadal averages.69 This data has been used, 
with equal reservation, to plot the piece prices on Figure 7, thus giving only a very 
 general indication of the higher prices of small refined bars, with the 5 year running 
mean shows a steeply rising trend rising to a maximum in the 1350s. If the 2lb piece is 
used instead, these prices would be doubled and thus apparently far too high, so it 
would appear that Thorold Rogers may be broadly correct, but for the wrong reason. 

It is clear from the later, and rare, surviving accounts for the 15th and 16th century 
water-powered bloomeries at Byrkenott70, Treeton71, Rievaulx72, and Farnley73 that the 

67 Salzman, L.F., 1952, p. 287. The Vale Royal Abbey purchase was for sixty dozens of iron for 60s ‘and each 
dozen contains 6 pieces, of which each is worth 2d’ (PRO E101/485/22). This is one of a long list of 
purchases amounting to 226 dozen in total, mostly at 12d per dozen, but with 21 dozen at 10d each, printed 
in Brownhill, J., 1914. The Corfe purchase was for 15 dosene of iron costing 11s 4½d (PRO E101/461/5) ‘a 
price which indicates that the dozen was, as we might expect, 12 pounds’. In the latter case, Salzman’s logic or 
his transcription of the record seems to be at fault, as this works out at only 9.1d per dozen, or about 1.5d per 
piece, which is much lower than the contemporary piece prices listed by Thorold Rogers. Schubert, H.R., 
1957, p. 140 accepts Salzman’s Corfe argument and uses the 2lb piece to estimate the weight of the Tudeley 
blooms. The question of the piece weight is not easily resolvable and requires a fuller examination.

68 For example, between 1268 and 1280 the mean price is 2.68d, with a range of 1d to 4.5d, and in the 1350s the 
mean price is 5.8d, with a range of 3.75d to 7.5d. In 1296 ‘great pieces’ were purchased for Caruel at prices 
between 9d and 1s 6d.

69 Thorold Rogers, J.E., 1866. Vol. 1, p. 471. ‘I have taken for granted that so positive a statement is to be 
relied upon, and have constructed a table, though not without some misgivings, in which a series of annual 
averages is derived from this computation’. His comments on p. 474 on the cheapness on Spanish iron are 
primarily in comparison to the piece price.

70 For Byrkenott in 1408 see Lapsley, G.T., 1899. ‘The account roll of a fifteenth century iron master’, English 
Historical Review xvii, p. 509–529. The blooms of around 195lb each were cut into pieces for further refining. 
The number of pieces is not stated, but was probably 12 pieces each of 16lb.

71 The Treeton account for 1506–7 partially survives as only 6 folios in the Bodleian MSS TOP YORKS c. 36 
and remains unpublished. Each bloom made 2 dozen pieces, but no weights are given. From the detailed 
records of the ore and charcoal used it can be estimated that the blooms would have been about 192lb, 
similar to Byrkenott, giving a piece size of 16lb.

72 The Rievaulx account for 1541 is printed in Schubert, H.R., 1957, Appendix VII, pp. 395–397. ‘Every 
VI pieces from the stringe hearth is called a dosin and wayithe XII stone’, so with the stone used in the 
document still of the earlier 12lb, each piece is 24lb. The account also states that each seme of iron, of 72 
pieces, weighing 144 stone of 12lb each, ‘the same which will make half a ton of forgid iron’. This clearly 
implies that the pieces were only partly refined.

73 The account books for Farnley (1567–8) and for Farnley and Shipley (1582–1585) are in the Thoresby 
Society library, housed in the Yorkshire Archaeological Society Archive (Armitage Family MSS). A partial 
transcript was made by Lillian Redstone in 1941, also in the library, but the account remains unpublished. 
Each bloom made 2 dozen or 12 pieces, which were sold for 16d each from Farnley and for 18d each from 
Shipley. Calculation from the very detailed two-weekly accounts gives an estimate for the bloom size of 
288lb, as at Rievaulx, hence pieces of 24lb each. At this weight for the pieces, the selling prices convert to £6 
4s 5d and £7 per ton which is similar to the contemporary prices for iron listed by Thorold Rogers.
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‘piece’ increases in weight to 16lb and then to 24lb. These bloomeries produced much 
larger blooms which were cut to pieces, but it is probable that these pieces were only 
partly refined.

The steel prices plotted on Figure 7 are the same as those in Figure 5, but using the 5 
year means for simplicity and converted to a unit price using the calculated 70g gad 
weight. One result of this is that the variations in the sheaf prices are rather exaggerated 
when converted to the unit price. The trend of these prices broadly reflects that of the 
iron prices, rising after 1350 and then gradually declining after 1400. The ratio of the 
steel to iron prices in the late 13th century is 4.5, reducing to about 4 in 1350 and then 
to around 2.3 from 1400 onwards. Before 1350 this ratio seems rather too high, which 
may be a result of comparing small purchases of steel by the sheaf to bulk purchases of 
iron, though it could also suggest that the earlier gads might have been rather heavier.

Osmund weights
Using the background data for iron and steel in Figure 7, it is now possible to make a 
series of comparisons to test a range of possible models for the weight of the osmunds. 
In the first case, Model A, the osmund sheaf prices are converted to unit prices using 
the 283g weight proposed by Björkenstam. Up to the mid 14th century this gives 
osmund prices about 1.75 times the bulk iron prices, but after this the osmund price is 
significantly cheaper than that of iron. This makes it very clear that the 283g weight is 
simply too heavy, at least from the 1350s onwards. 

It has already been argued, at some length, that the osmund bars sold on the  English 
market were small bars similar to steel, so one might expect the unit price of osmund to 
be closer to that of steel. Hence, for model B, the osmund sheaf prices have been 
 re-calculated to unit prices using the 70g weight proposed for the steel bars. In this 
case, the early prices up to 1354 seem excessively expensive but, as already discussed, 
these are relatively high prices for purchases of small numbers of sheaves and when 
 converted to unit prices they are rather exaggerated. In contrast, the 1278 purchase, for 
a large quantity of sheaves, is much lower and is more directly comparable to the price 
of steel. In the late 14th century the osmund prices are more comparable to the steel 
prices, though after 1400 they seem to be more expensive. This may, however, be due to 
the low number of steel prices available, which could be biased by low prices.

For model C, the comparison is made with the osmund unit prices recalculated as 
if they were 100g each. This reduces the prices by 30 % and up to 1354 they now are 
closer to those of steel, with the bulk purchase of the 1278 osmund also in proportion 
to the bulk purchase of the steel sheaves. However, for the late 14th century and the 
first half of the 15th century the osmund prices are much lower than those for steel and 
generally only about 1.5 times that of iron.

Neither of the models with 70g and 100g weight are entirely satisfactory and, of 
course, they imply that osmunds stayed the same weight for some 300 years, which per-
haps seems unlikely. It has already been suggested that the steep fall in the sheaf price 
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Figure 7. Models for osmund weights and unit prices, in shillings per cwt or £ per ton. Background data: 
black symbols = iron prices by weight; green symbols = iron prices by the piece; blue symbols = steel pri-
ces by the sheaf and barrel; all with 5 year mean data and the 5 year trends. Red symbols = Osmund pri-
ces, from all sheaf and barrel data, with mean trend lines. Model A: at 283g each, B: at 70g each, C: at 
100g each, D: combined weights of 100g each to 1350 and 70g each after 1350: E: combined weights of 
140g each for osmund and 100g each for steel to 1350 and 70g each after 1350.
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between 1354 and the late 14th century may have been due to a change in weight of the 
osmunds. Thus, for model D it is proposed, for the sake of discussion, that the osmund 
weight to the 1350s may have been 100g and thereafter the same 70g weight as the steel 
bars. This combined weight model seems to fit the steel prices more closely, but it still 
leaves the anomaly of the decline in the osmund price after 1354 not being synchro-
nous with those for iron and steel.

A similar argument could also be made for the weight of the steel bars changing, 
 based partly on the apparently too high difference between steel and iron prices up to 
1350. Thus, for the final model E two changes are proposed. Firstly that the steel bars 
up to 1350 may also have been around 100g and secondly that the osmund bars were 
around 140g up to 1354, thus double the weight of the later osmunds. This results in 
several changes. The steel prices now follow a trend much closer to those of the iron 
and piece prices, and the ratio between the steel prices and those of iron are more 
 systematic, falling from about 3.4 times in the 1280s to 3 times in the 1340s and to 2.9 
times in the 1350s. For the osmund prices, these now rise to a peak in the later 14th 
century, so following a general trend closer to those of iron and steel, and the ratio 
 between the osmund and iron prices is rather similar to those for steel and iron, falling 
from about 3.5 times in the 1280s to 2.5 times in the 1380s. 

Other models could, of course, be constructed. For example, it would be possible 
for the early osmunds, up to the mid 14th century, to have been unrefined pieces of a 
greater weight. This would have the effect of a giving an even steeper rise of price up to 
the 1370s, similar to the dramatic rise in steel prices. However, on balance, model E 
 seems to be the most satisfactory even though it can give no more than a general indi-
cation of how the weights and prices of steel and osmund may have changed. This 
 model could only be refined with further evidence either from documentary sources 
or, possibly, from archaeological discoveries. The important point arising from this 
 discussion, based on the prices of sheaves purchased on the English market, is that the 
osmunds must have been, at least from the mid-14th century, small refined bars of a 
 similar nature and a similar price to steel.

Osmund barrel weights
Using the hypothetical refined osmund bar weight of about 70g the weights of the 
 various barrels can now be calculated. The 1510 Hickling barrel with 80 sheaves, or 
2400 osmunds, works out at about 169kg, as used by Childs for her calculation of the 
tonnages of osmund imports.74 From the mid-14th century onwards the quarter barrels 
with 20 sheaves would have been about 42kg and the 10 sheaf barrels about 21kg each. 
The earlier barrels, with the proposed heavier osmunds could have been up to 1½ to 2 
times heavier. These barrels, however, are those which were sold on the English market 
and it has already been suggested that the imported barrels may have been re-packed by 
the merchants into smaller barrels of a more convenient size. 

74 Childs, W.R., 1981, p. 29, ‘six barrels or half a last to the ton’.
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But how do these barrel sizes compare with those which were actually imported? In 
the late 14th century and early 15th century, when the customs valuations become 
more frequently recorded, there is a range of valuations at all of the ports.75 Some of 
this variation undoubtedly reflects slightly different purchase prices, either from the 
merchant’s receipts or from their declarations upon oath, but the range seems too gre-
at to explain all the variation, especially at Boston in 1390 and Newcastle in 1389–
1402, where the highest valuations are up to 4 times the lowest. This clearly indicates 
that osmund barrels of different weights were being imported. At Newcastle, in 1390–
91, lasts were valued at £4, £6, £8 and, in one case, £12. Using a nominal valuation of 
4d per sheaf, equivalent to £8 per ton or half the contemporary retail price, this sug-
gests that the barrels had 20, 30, 40 and 60 sheaves. There are a few specific references 
to different barrel sizes, for example at Newcastle in 1402 where 3 small barrels of 
 Hosmond are valued at 20s, or 6s 8d per barrel, and at London in 1410 one small barrel 
is recorded with a high valuation of 10s.

There is one unusual reference to osmund being valued by weight, also at  Newcastle 
in 1390–91, in a Low Country cargo from Stavornen.76 A reconstruction of this record 
gives 60 stones of osmund valued at 26s 8d, equivalent to about £4 per ton, only half 
that for refined osmund bars. One solution for this anomaly could be that these 
osmunds were of a different form, most likely unrefined pieces, which could explain 
both why they were weighed and the lower valuation.

Later in the 15th century the customs valuation for osmund becomes standardised 
at £4 per last or 6s 8d per barrel, as in the 1507 Book of Rates, and so is of little value 
in assessing the variability of barrel sizes. This might also suggest that the majority of 
the barrels were also of a standardised size and, if this was the case, one way of assessing 
what this might be is a comparison of the customs valuation with the selling price of 
the barrels. The 1510 Hickling barrel, of 169kg weight, was purchased for 53s 3d which 
is almost exactly 8 times the conventional customs valuation, which seems to be far too 
great a difference. The quarter barrels, with 20 sheaves, were purchased at various  prices 
between 12s and 15s, generally about twice the customs valuation and therefore 
 suggesting that the standardised valuation related to the 20 sheaf barrels.

Although the majority of the later 15th century valuations were at the standardised 
rate, there is in fact still some variation. At Lynn barrels are mostly valued between 5s 

75 The customs valuations are given by the barrel and the last, converted here to last equivalents for comparison. 
Hull 1383: £5 14s to £8 11s; 1391: £3 15s to £6; Boston 1390: £3 to £7 4s, generally £5, with one valuation at £8 
2s; Lynn 1390 and 1396: £5 to £6s, with one valuation at £8 2s; Newcastle 1389: £6 to £10; 1390: £4 to £12; 
1392: £6; 1402: £3 to £4; London 1410s: £4 to £6; 1429–38; all at £4. I am grateful to Wendy Childs for 
much of this detail.

76 Smit, H.J., 1928, pp. 415–418, Record No. 716, from PRO E122/106/23. The membrane here is damaged and 
is transcribed as ‘… 6s 8d; iron 20s; 60 steen osmund … Subsidy 2s 8d’. At a subsidy of 12d in the £, the total 
valuation of the cargo would have been £2 13s 4d, less the two items specified of 26d 8d, leaving 26s 8d for 
the 60 stones of osmund. It is not likely that any other significant cargo items are missing, otherwise the 
calculated ton rate would be much too low. If the 60 stones is a gross weight, including that of the barrels, 
and with a stone of 13lb, this works out at 2 barrels of about 169kg each.
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6d and 6s 8d, but with higher valuations at 8s 4d and 10s.77 At Newcastle, from 1481 
onwards, the valuations vary from £2 to £4 10s per last and in 1499–1500 there are six 
separate valuations at £2, hence barrels at 3s 4d or half the standard valuation.78 This 
clearly implies that 10 sheaf barrels were also being imported. There is also one record 
from London in 1480 for a ‘great barrel’, valued at 10s, or 1½ times the standard rate.79

One of the intriguing anomalies relating to osmund is the standardised valuation at 
£4 per last, or 6s 8d per barrel, compared to the valuation of £6 for a barrel of steel. 
Using the 169kg weight for a barrel of osmund the last would be 2 tons, giving a valua-
tion of only £2 per ton, the same as for a ton of iron and much less than for a ton of 
steel. However, using the 20 sheaf barrel weight of just over 42kg there would be 24 
barrels to the ton, giving an effective customs valuation of £8 per ton, thus rather  higher 
than that for steel. In models D and E, with both osmund and steel gads at 70g each, 
the late 15th century market prices are roughly £16 and £12 per ton respectively and 
thus both twice the customs valuations. This latter scenario with the smaller 20 sheaf 
barrel seems to provide a possible solution to the anomaly and an indication of a  general 
relationship between customs valuations and market prices.

This all raises the possibility that the majority of the later 15th century imported 
barrels could have been of the smaller weight. At first sight, this would appear to be 
contrary to the information given by the 1483 Noumbre of Weyghtys which is conven-
tionally interpreted as lasts of osmund being of the same weight as a ship-pound of 3 
centner.80 However, there is a break in the sense of the statements made and a minimal 

77 For most years the valuations are at the standard £4 per last, but for some reason in 1459 and 1461 they vary 
from £3 to £5 and in 1490 there were 6 barrels valued at 8s 4d each and 1 barrel valued at 10s.

78 Wade, J.F., 1995. In the 1450s to 1470s the valuations are all at the standard rate.
79 Cobb, H.S., 1990, entry No. 150. All the other valuations in the second half of the 15th century are at the 

standard rate.
80 Hall, H. and Nicholas, F.J., 1929. Select Tracts and Table Books relating to English weights and measures (Camden 

Miscellany XV), pp. 12–20. The full text is printed in Jenks, S., 1992. ‘Werkzeug des spätmittelalterlichen 
Kaufmanns: Hansen und Engländer im Wandel von memoria zur Akte (mit einer Edition von The Noumbre 
of Weyghtys)’, in: Festschrift Alfred Wendehorst ( Jarbuch für Fränkische Landesforschung 52), pp. 283–315. 
The relevant text, as transcribed by Jenks, reads as follows: 

 
Off the rule of merchaundys in dyvers landes. The rule in Sprouse land is that who some ever by any 
merchandyse ther, such as is bought by the weyghtes, is by the schyppe pownde or weghtys conteyned in 
it, that is to say 3 senteners make a shippe lb and that is Ynglond 250 large; 20 lyse lb make a shyppe lb, 16 
marke lb make a lyse lb and 12 schippe lb make a merchaunte last to bey and selle by, and 14 schippe lb make 
a shippe last to ffreyhte. By this weyght ys sold coprede and grey wax, polyene and rasone and spreuse waxe. 
Also Hungrys yrone, satyne yrone, Botolffe irone, ffrewald jrone and lond jrone. Also osmundus is sold 
by the barrelle and lothy sylver is solde be the marke lb, butt gret wynnynge ys there noone therof. And 12 
barrelle osmond is a last in byeynge and sellynge and 14 barrelle is a shyppe last to ffrete there. 

 

The text continues with a list of other commodities with different quantities making a last. It is not clear 
which centner is implied. The curious phrase ‘Ynglond 250 large’ seems to be an attempt to convert 3 
centners to an English weight and derives from a literal transcription of 2½ hundred. However, the original 
reads ijc dim, which could be read as 2½ hundredweight, giving 280lb. This could be the English equivalent 
of a 3 centner weight of 300lb (x 112/120) but this gives a last of only 127kg, or one-eighth of a ton.
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interpretation could be simply that osmund were sold by the barrel, 12 barrels to the 
last, without any specific connotation for the weight of the last. Of particular  relevance 
here is the 1430 London market valuation of 2 lasts and 4 barrels at £19, which works 
out at 13s 6d for barrels of 20 sheaves, indicating that these small quarter barrels were 
being counted by the last, at least in the English records. In addition, the 1377 record 
for Yarmouth clearly implies that at least some quarter barrels were actually being 
 shipped, and also counted by the last, in the late 14th century.81 

If these tenuous arguments are correct, they clearly have a significant bearing on the 
conversion of the imported lasts and barrels to tonnages, suggesting that the total 
weight of osmund imported to Britain could have been significantly lower than is 
 normally thought to be the case.

Other evidence relating to osmund
It is now necessary to examine other types of evidence which have some relevance to 
the questions raised by the previous discussions of the English records. One of the 
most intriguing sources is the remarkable Historia de gentibus septentrionalis published 
by Olaus Magnus in 1555.82 The relevant section is Book 6, Chapter 8, which reads as 
follows:

Iron ores, not without the aid of water wheels moving bellows, so that they may turn into a 
compact mass, are divided into large and small pieces by mattocks, the iron pieces always 
 being kept proportionately to the size of the middle of a closed hand, or four times as much. 
Up to more than a hundred thousand may be made every year: these pieces of iron of five 
hundred pounds weight, or more, placed in longish vessels like Roman barrels, are exported 
with great profit to foreign peoples or to internal provinces. There is also such a supply of the 
choicest steel that it supplies both to natives and foreigners an unfailing use of building tools 
and arms of every sort, of breast-plates, helmets, swords and spears. But the purer in grain, the 
stronger in use, and the more easily worked, the mixture of iron is added from a more blazing 
furnace, the steel is taken out, it is quenched in water little by little, not suddenly; because if 
the whole is put in it is made so easily fractured, so breakable that it can bear no power in be-
ing bent. Among the northern mountain peoples a piece shape is made like twin fingers and 
with division of numbers are easily sold by the hundred, the thousand etc., as in the market.

 

81 See Tables 5 and 6 and the relevant discussion of these two records.
82 This work has been re-issued in many editions and translations. The English version, edited by Foote, 

P., was published in two volumes in 1998 in the Hakluyt Society Second Series, 187, as Olaus Magnus: A 
description of the Northern Peoples. Unfortunately the sense of the chapter is not terribly clear, partly due to 
the sometimes obscure vocabulary used. I am grateful to John Reynolds for this more literal translation and 
for discussion of the text.
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The key comment of course is that the pieces of iron are put into ‘longish vessels like 
Roman barrels’ and two of these barrels seem to be illustrated, rather crudely, in the 
 accompanying vignette (Figure 8). In his commentary on the 1951 Swedish edition, 
 Johan Granlund suggests that the barrels were used for the osmund trade, which is 
rather speculative but not without some justification.83 The stated weight of 500lb is 
presumably a metal weight, equivalent to 400lb Swedish avoirdupois, which converts 
to an English weight of about 373lb or 169kg. The size of the iron pieces, like the 
middle of a closed hand, may refer to the overall size of the cut lumps, but more proba-
bly the length of a part-refined piece (a hand’s-breadth?) which would be about 9 or 
10cm, or 36 to 40cm long if ‘four times as much’. Above the barrels, in the top left-hand 
corner of the figure, are what appear to be three bars, possibly of iron, and if these are 
drawn to anything like a true scale, they are clearly quite long. In the final sentence, 
which presumably relates to the previous section on steel, the pieces are said to be the 
shape of two fingers, or about 9cm by 3.5cm by 1.5cm. This is a volume of 47.25cc and 
at a density for partly refined steel of say 6g/cc this gives a weight of 283.5g, similar to 
Björkenstam’s proposed osmund weight.

83 Granlund, J., 1951. Historia om de nordiska folken. Vol. V: Kommentar (Uppsala: Michaelisgillet), p. 287. 
Granlund says that the barrels are at the foot of the drawing, which is clearly a mistake, and he also suggests 
that there is a pile of osmunds at the bottom of the illustration. I am grateful to Lars Henrikson for his 
comments and for the copy used in Figure 8. See also Cederlund, C.O., 1998. ‘Structures and vessels for 
transport in early Swedish iron production’, in: Construction navale maritime et fluviale. Approches 
archéologique, historique et ethnologique, Archaeonautica 14, pp. 265–272, for discussion of the vignette in 
Chapter 10, which Cederlund argues to show bundles of iron bars and loose osmund pieces.

Figure 8. Olaus Magnus, 1555, Book 6, illustrating metal working activity.
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The well-known wreck from Gdansk Bay, Gdansk W5 or the Copper Wreck, is of 
the greatest interest in relation to the osmund debate. As well as the 213 copper cakes, 
the cargo included 52 bundles of iron bars and a large number of barrels, some of which 
contained ‘iron ore’.84 It is rather curious that in the 1985 report Litwin  describes this 
as ‘iron ore called osmund’. From the analysis quoted (88 % Fe, 0.3 % SiO2, with chlo-
rides) it is clear that this material was corroded iron rather than ore, but this identifica-
tion was not fully articulated until after Buchwald’s examination of the material.85 He 
looked at three of the pieces from one barrel, two of which proved to be a hyper-
eutectoid steel, with 1–1.2 % C and with a hardness of 255–319HV. These pieces 
 weighed 200 and 159g but were clearly incomplete due to corrosion losses. The third 
piece was once a steel of similar composition but had been completely converted to a 
cake of corrosion products. In the barrel 244 pieces were counted, with the rest of the 
material being dust and debris from another estimated 240 steel pieces, so it is perhaps 
hardly surprising that this material was originally thought to be ore. Buchwald  estimates 
the gross weight of the barrel at 150kg, presumably from calculation of 480 pieces at 
283g each, plus the weight of the barrel. This calculation, of course, is based on what 
Björkenstam proposes for a barrel of osmund as exported from Sweden. The wreck has 
now been dated by dendrochronology, with the ship timbers giving a construction date 
of 1400 and the cargo timbers dating to 1407, implying that the ship was wrecked 
shortly after this date.86 The wreck is argued to have been a Hanseatic ship in transit 
from Danzig to some unknown destination, possibly Bruges, with the boat catching 
fire shortly after leaving the harbour. Buchwald’s argument that these barrels contained 
pieces of osmund steel seems entirely justified. 

Buchwald goes on to suggest that the bundles of iron bars on the Gdansk W5 wreck 
were welded up from osmund pieces, though this seems rather unlikely. The published 
information available for these bundles is rather contradictory. Litwin says that there 
was an average of 80 bars in each bundle, with some loose bars, each 80cm long of 
 rectangular shape tapering to one end. Buchwald says that the bars were 50cm long 
with a section of 4 to 5cm tapering to 1.5 by 2cm at one end, with a bundle weighing 

84 Litwin, J., 1985. ‘The Copper Ship of Gdansk May: recent discoveries from the wreck, cargo and site’, in 
Haarman, J., (ed.). Proceedings of the 5th International Congress of Maritime Museums (Hamburg), pp. 43–
49. It is not clear from the various reports quite how many of the barrels contained the ‘iron ore’. Litwin says 
that the barrels (?with the ore) were 70 cm high and 30 cm diameter, each with a capacity of 51 litres, though 
other barrels with tar were of 69 and 99 litres.

85 Buchwald, V.F., 2008. Iron, steel and cast iron before Bessemer (Viborg: Historiske-filosofiske Skrifter 32), 
pp. 253–255. Buchwald suggests that there may have been over 140 barrels with the ‘ore’ but this is an over-
estimate. In fact, from a total of 74 barrels which were recovered, there were 44 with osmund and 15 with 
tar (information from Waldemar Ossowski).

86 I am grateful to Waldemar Ossowski for this information. See Badura, M., Mozejko, B. and Ossowski, W., 
2013. ‘Bulbs of onion (Allium cepa) and garlic (Allium sativum) from the 15th-century Copper Wreck in 
Gdansk (Baltic Sea): a part of victualling?’, Journal of Archaeological Science 40, 4066–4072.
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some 230kg. In fact these bundles were conserved in Krakow in the 1970s and were 
said to be 200 to 300kg weight with 40 to 60 bars in each bundle, bound with hemp 
cord and then bundled together with two thick wicker bands.87 The bars were said to 
be 60 to 70cm long, 4 to 7cm wide, tapering to 2 to 4cm, from which it can be  estimated 
that the bars were about 4 to 5kg each. These bundles of large bars are the only known 
survival of such material, which are frequently recorded in the English customs 
 accounts and often identified as Freewold iron, Botolf iron, Land iron and Hungarian 

87 Lehmann, J. and Nosek, E., 1978. ‘Research and conservation of iron objects discovered in a shipwreck lifted 
from Gadansk-gulf ’, in Organ, R.M., Nosek, E. and Lehmann, J., Conservation of iron objects found in a salty 
environment (Warsaw), pp. 50–59. It is not entirely clear from their description, but it seems that the bars 
were first bound with hemp cord in small groups, before the final bundling. A convenient, and very fine, 
illustration of one of the bundles is printed in Hutchinson, G., 1997. Medieval Ships and Shipping (Leicester 
University Press), Figure 5.7, unfortunately without a scale.

Figure 9. The Gdansk W5 wreck barrels. Left: barrel 72 cm high, 38 cm diameter, with merchant’s marks 
in the central zone. Top right: Top view, with a merchant’s mark. Bottom right: Another barrel, opened, 
showing the corroded osmund pieces. Source: Photos by Ewa Meksiak, courtesy of Jerzy Litwin.
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iron and mostly being imported in ships from Danzig.88 From the analysis quoted by 
Litwin, the Gdansk W5 examples are a low carbon steel with a significant phosphorus 
content, and so are clearly from a different source to the osmund steel.89 Although not 
directly relevant to the osmund debate, these bundles are a good illustration of the type 
of material being imported at the same time.

The final part of Buchwald’s discussion of osmund is an analysis of five records from 
the English customs accounts from the 14th century. These records were transcribed by 
Bugge in the late 19th century, eventually printed in Diplomatorium Norvegium and 
also by Falk-Muus in his 1935 paper.90 Buchwald takes the cargo of ship D as 48 quarters 
of iron to underpin his proposal that quarter-barrels were imported with 120 pieces of 
osmund and that the cargoes in ships A – C were also osmund in barrels. However, the 
record in question is not for imports but for exports and the commodity in question is 
wheat and not iron.91 In addition, the cargoes of ships A – C are iron valued by weight, 
by the thousand and the hundred, not by number. Thus, the argument is based on a  false 
premise and his conclusion that ‘there is no doubt whatsoever that the cargoes were 
 barrels of osmund’ is simply not correct. Falck-Muus used essentially the same argument 
which led him to call the barrels in ship E kvartfat, or quarter-barrels, for which there is 
no justification.92 Perhaps more importantly is that Björkenstam also used the same 
 record for ship D, adding further twists by taking the quarter weight as 120lb and a garb 
weight as 30lb, to argue that the barrels contained 4 garbs of 48 osmund each, hence 192 
osmunds. Thus his statement that barrels with 192 osmund pieces were sent to England 
at the beginning of the 14th century is also based on false assumptions.93 

88 The available records indicate that the bundles were mostly imported to Hull, Boston and Lynn, with a 
few recorded at London. For example at Hull in 1383–4 there were 6 bundles of Freewald iron, 24 bundles 
of Land iron and 62 bundles of Hungarian iron, mostly imported on ships from Danzig. At Boston in 
1390 there were 60 bundles of Botolf iron, 91 bundles of Freewald iron, 14 bundles of Hungarian iron and 
another 164 unspecified bundles. At Hull, between 1463 and 1489, 133 bundles were imported, about half 
of which were identified as Botolf iron. The Lynn records are for smaller quantities imported in the 1460s 
and 1480s. The customs valuations vary widely from 3s 8d to 15s, so it is clear that the bundles varied in size. 
Some of the 14th century bundles are said to have been 1 Slb in weight, others are recorded as lasts, with 9 
or 12 bundles each, presumably reflecting the way in which the bundles were bound into a size comparable 
to barrels.

89 Litwin, J., 1985. 0.15 to 0.22 % C and 0.35 to 0.71 % P.
90 Bugge, A., 1898. ‘Handelen mellen Norge of England’ in: Norsk Historisk Tidsskrift 3. Diplomatorium 

Norvegium, Nos. 442, 443, 473 and 630. Falck-Muus, R., 1935. ‘Svenskejernets Eldste Saga i Norge’ in: Med 
Hammare och Fackla, 6, pp. 154–185. DN 442 (PRO E122/55/17) and DN 473 (PRO E122/134/1) are for 
ships arriving at Hull in 1305 and 1310. DN 443 (PRO E122/55/20) is for a ship leaving Hull in 1304.

91 The abbreviation used by the collectors of customs is clearly fri’ which is the standard medieval abbreviation 
for frumenti, whereas iron is always ferr’ and never just fr’. I am grateful to Wendy Childs for her discussion 
of this record and its correct reading.

92 This record from DN 630 (PRO E122/94/16), also printed in Gras, N.S.B., 1918, p. 445, is for imports to 
Lynn in 1396, with valuations of lasts varying from £4 to £5, hence 6s 8d to 8s 4d per barrel, Hence this one 
entry valued at 4s per barrel does in fact seem to be for smaller barrels, but probably half the normal size.

93 Björkenstam, N., 1993, pp. 235–236 and 264.
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The Egelskär wreck found in the Nauvo archipelago, off the south-west coast of Fin-
land, is of the highest interest and importance. The wreck dates to the last quarter of 
the 13th century and the cargo included pottery from Lower Saxony, limestone from 
Denmark, whetstones from Norway, a church bell, bronze bowls and a nearly comple-
te barrel full of small iron bars.94 The barrel, with its heavy corrosion products, was lif-
ted intact for cleaning and conservation at the National Maritime Museum,  Helsinki. 
The barrel is tall and slender, 90cm high, 45cm diameter in the centre and 29cm diame-
ter at both ends. The number of bars in the barrel was estimated to be about 2000, 
though the upper part of the barrel was missing and an unknown number had rusted 
away. The contents of about half of the barrel were removed for further study and con-
servation (Figure 10). Unfortunately the bars were completely mineralised, but seem 
to have retained their shape and size and, in some cases, hammer marks were clearly vi-
sible. The bars varied in size from 8.5 to 9.6cm long, 2.0 to 2.4cm wide and 0.5 to 0.8cm 
thick. The bars are only strictly rectangular in a few cases and mostly they are slightly 
smaller in the middle and a couple of mm wider at the ends. The ends are  mostly rather 
rounded (due to corrosion?), sometimes rectangular and in some cases with oblique 
cuts, giving the bars a trapezoidal form. The mean measurement of 700 of the bars was 
close to 9.2 by 2.3 by 0.7cm, giving a volume of 14.8ccs. At a density of say 6.5g/cc, for 
more fully refined bars, this gives a weight of just under 100g. However, if the dimen-
sions were slightly swollen due to the corrosion, by less than 1mm in each  direction, 
this could reduce the volume to less than 10ccs and the weight to about 70g.

94 For a preliminary description of this wreck and its cargo see Wessman, S., 2007. ‘Ship fragments on the sea floor 
– what do we know about medieval seafaring in Finland?’, in: Immonen, V., Lempiäinen, M. and Rosendal, 
U., (eds), Hortus Novus: Fresh approaches to medieval archaeology in Finland (Turku: Archaeologia Medii Aevi 
Finlandiae XIV), pp. 140–150. At an early stage of the project the bars were thought to be osmund, but after 
discussion with mainly Swedish scholars the conclusion was that ‘these are probably not osmund but some 
other quality of iron that we do not recognise for the moment’. I am grateful to Stefan Wessman for additional 
detail of the barrel and the iron bars, in advance of his own publication, on which this summary is based.

Figure 10. The Egelskär barrel. Left: the intact barrel after removal of the corrosion products. Right: the 
barrel after removal of about half of the bars. Scales 40cm. Photos courtesy of Stefan Wessman.
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The bars had clearly been tipped into the barrel in a random fashion and, indeed, a bar-
rel of this height would be difficult to pack in any other way. In order to clarify the po-
tential number of bars and the weight of the barrel a simulation was made of the con-
tents, using 1200 wooden pieces cut to the average size of the bars and tipped into a 
container of 39mm diameter (Figure 11).95 Ten simulations were made, five with the 
pieces packed loosely giving a mean volume of 43.73 litres and five with the pieces 
packed more tightly giving a mean volume of 40.59 litres and an overall mean of about 
42 litres for 1200 pieces. From the solid volume of the pieces, of about 17.5 litres, this 
gives a packing factor of 0.42. The actual capacity of the barrel is difficult to calculate 
but, with the given dimensions and staves 1.5cm thick, it would have been between 85 
and 90 litres. In fact the barrel was not completely full of bars, as a strip of tin twisted 
into a spiral and wrapped in a thick cloth had been placed on top of the bars before the 
barrel was closed. Thus, with an effective volume of around 85 litres, the barrel could 
have contained 2400 bars and the net weight of the bars, at 100g each, would have been 
240kg or, at say 70g each, about 170kg. This weight and the number of bars is  remarkably 
similar to that proposed for the 1510 Hickling barrel of osmund and also the  barrels of 
steel recorded at Harlech and Conway in the 1280s, at Lincoln in 1316 and at London 
in 1320, the latter all from eastern ships (Tables 6 and 8). It is, of course, impossible to 
say whether or not the Egelskär bars were actually osmund, but the barrel nevertheless 
provides a very good model for the likely appearance of a barrel of refined osmund or 
steel bars. 

95  I am grateful to Phil Williams at our local Jewsons wood-yard for his interest and care in cutting these bars. 
One aspect of this exercise was that it became clear that counting the bars individually was rather tedious. 
This might suggest that the bars were tipped into the barrel to a particular weight or, more probably, that 
the barrels were made to a particular volume which, when full, would contain the approximate number of 
bars required.

Figure 11. Left: a partially rectified end-view of the excavated barrel, in-
ternal diameter approx. 42cm. Right: simulation of the contents with 
1200 wooden pieces, in a container of 39cm diameter. Scale 25cm.
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Raw osmund pieces and refined osmund bars
In conclusion it seems useful to summarise the main points arising from the previous 
discussions:

– The imports of osmund to England were mainly to the eastern ports, especially 
Hull, Lynn and London. The surviving records are only a fraction of the potential 
total. The osmund was recorded by the last and barrel, but there is some doubt as to 
the weight of the barrels and conversion to tons, at 6 barrels per ton, may be an 
overestimate. The wide variation in the customs valuations in the 14th and earlier 
15th century suggests that barrels of different sizes were imported.

– Osmund prices on the English market, by the sheaf, are relatively expensive in the 
13th and early 14th century and more stable from 1400 onwards. The apparent fall 
in the prices after 1354 might be due to the lack of data for the later 14th century, 
but it could suggest that the later osmunds had a smaller weight. This may be due a 
change of production technology, perhaps linked to the increasing use of blast 
 furnaces smelting hard rock ores.

– Barrels of osmund sold on the English market were of a variety of prices and sizes. 
One example had 80 sheaves, or 2400 osmunds, with the others having between 10 
and 20 sheaves. These smaller barrels may have been re-packed by the merchants to 
a more convenient size for sale.

– Steel was imported mainly as small gads of around 70g each. Full barrels contained 
480 sheaves, weighing one ton, and half-barrels were also imported. In the late 13th 
and early 14th century the barrels were smaller, with 80 sheaves, weighing 169kg. 

– The quality of osmund was comparable to that of steel. Small refined bars, of both 
osmund and steel, were forged to specific and recognisable shapes.

– Comparison to iron and steel prices on the English market makes it clear that the 
osmund bars would have weighed about 70g from the mid-14th century and  before 
that perhaps 100g or even heavier. There is one record from 1316 which mentions 
both small osmund and large osmund.

– Barrels of osmund of various weights were imported, some of 169kg, perhaps some 
of half that size and the majority of a quarter size. There is some evidence for the 
smaller barrels still being counted by the last of 12 barrels. This has implications for 
the tonnage of osmund imported to England.

– The osmund barrels seem to have been tall and slender, as suggested by the Olaus 
Magnus description, and the examples from the Gdansk W5 and the Egelskär 
wrecks exemplify barrels of raw osmund pieces and small refined osmund bars.

Despite the many difficulties of interpretation in all of these issues, with sometimes 
contradictory information, the evidence for osmund on the English market points 
towards them being small refined steel bars, which are quite different to the larger 
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 pieces of raw osmund being exported from Sweden. The majority of the osmund  passed 
through the Baltic ports of Gdansk and Lübeck, and there is some evidence from the 
later 16th century that there were workshops in the hinterland of both Danzig and 
 Lübeck where the raw osmund pieces were further refined for re-export. This seems to 
have been first articulated by Hildebrand in 1957:96 

In the Lübeck pound-toll accounts from 1368–69 we can see how unmodified Swedish 
osmund passed from Lübeck westwards. The Oresund tolls show that a small part of the 
Swedish exports to Danzig in the later 16th century was relayed in this way. The major part, 
however, has reached western Europe in a completely different form. Apart from the special 
example of the Scottish trade, osmund is edged out by the more contemporary bar iron. The 
osmund supply has primarily gone to the famous bar iron hammers in Danzig, where it was 
forged at the end of the 16th century to the well-known Danzig iron, which was sent in 
small quantities all over western Europe, to the Netherlands, England and even to Portugal.

 
In the revised and abridged English edition of this work the wording is rather more 
specific:97 

Virtually all the iron Sweden had exported during the Middle Ages and in the 16th century 
had gone to ports around the Baltic. Just how much was consumed by the recipients them-
selves and how much they forwarded to Western Europe we do not know. In the latter part 
of the 16th century, a period when Dantzig was far and away Sweden’s chief client for 
osmund, a good deal of it was being forged into bar iron in that city’s forges, and this 
 “Dantzig iron” enjoyed a great reputation in the west. Similarly, osmund exported to Lübeck 
might be forged in Holstein.

 
It is not entirely clear whether Hildebrand is referring here to the osmund trade sensu 
stricto or to the bar iron trade which gradually supplanted it. Although there is no 
 direct evidence for the refining of osmund in earlier periods, if the hypotheses for the 
osmund being imported to and sold in England are correct it seems that this must have 
been the case back to the mid-14th century at least, if not to the 13th century, and that 

96 Hildebrand, K-G., 1957. Fagerstabrukens historia, Vol. 1: Sexton- och sjuttonhundratalen (Uppsala: Almqvist 
& Wiksell), especially pp. 8–15. The quotation is from p. 13.

97 Hildebrand, K-G., 1987. Swedish iron in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Export Industry before 
Industrialisation ( Jernkontorets bergshistoriska skriftserie 29), p. 25. A little more detail is given in Jong’s 
2005 paper on the Dutch trade, where he states that ‘In the area of Stormarn, between Hamburg and 
Lübeck, there was a flourishing metal industry with copper mills and iron producers specialized in refining 
Hungarian and Swedish copper and iron and manufacturing it into finished products’. See Jong, M., 2005. 
‘Dutch entrepreneurs in the Swedish Crown trade in copper and iron, 1580–1630’, in Brand, H., (ed.). 
Trade, Diplomacy and Cultural Exchange: Continuity and change in the North Sea area and the Baltic, c. 
1350–1750 (Hilversum: Veloren) pp. 36–57. I am grateful to Peter King for this reference.
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the 16th century forges are essentially the final stage of a long-standing situation. Clear-
ly more research is required, if indeed there is any evidence, to resolve these questions.98 

The banning of the export of osmund in 1621 led to major changes in iron and steel 
production and to the rapid expansion of the Swedish bar iron exports. In 1642 Axel 
Oxenstierna, chancellor to Gustavus Adolphus, informed the Privy Council that since 
the ban on exports of osmund iron, sixty forges in Danzig had had to close down for 
lack of raw materials, and that the Danzig burghers were also complaining that Sweden 
had tempted away their best smiths. Oxenstierna’s reply to this was that he would see to 
it that the rest came over as well!99 

To paraphrase a comment made by Salzman, readers who have toiled through  these 
pages may feel inclined to quarrel with the infliction of so much detail, but the subject 
provides a good illustration of a typical feature of medieval business – the contra-
diction between an apparent exactitude and the rather haphazard reality which that 
appearance conceals.100 If this paper has any value, it is in the presentation of the  detailed 
evidence from the English sources, with all its limitations, which may prove to be of use 
to others who may wish to re-examine the questions regarding osmund.
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H2), pp. 14–22 reviews the late 16th century evidence for osmund exports from Sweden and asks similar 
questions.

99 Pipping, G., 1982. Iron and Steel on the European market in the 17th century (Stockholm: Jernkontoret), p. 
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C a t a r i n a  K a r l s s o n

Ökad konsumtion av järn – en 
förutsättning för modernisering. Exemplet 

järnkonsumtion i medeltida åkerbruk

Inledning
Under äldre medeltid eller perioden 1000–1350 präglades utvecklingen i Norden av 
stark förändring och befolkningen i Sverige fördubblades. Städer grundades och en 
ökad andel människor ägnade sig åt specialiserade yrken. Detta var möjligt på grund av 
en produktionsökning inom jordbruket, vilket gjorde att arbetskraft frigjordes, samti-
digt som en större andel jord brukades. Sambandet mellan de agrara och icke agrara 
sektorerna växte sig starkt. Förändringarna ökade behovet av järn samtidigt som till-
gången på järn ökade. Konsumtionen av järn förändrades och järn användes i större 
omfattning inom nya sektorer i samhället. 

En av dessa sektorer rörde jordbruket, där järnet användes till redskap och kompo-
nenter som utsattes för kraftigt slitage, exempelvis årderbillen, plogen och hästskon. 
Den ändrade tekniken betydde att man kunde bruka nya typer av jordar med effektivt 
resultat. Detta var av avgörande betydelse för den agrara och ekonomiska expansionen 
och moderniseringen av samhället. Sambandet mellan den ökade agrara produktionen 
och den ökade järnproduktionen och konsumtionen var central. I Sverige var denna 
process karaktäristisk för högmedeltiden. 

Efter digerdöden var befolkningsmängden i stort sett tillbaka på samma nivå som 
vid periodens början.1 Detta fick naturligtvis stora konsekvenser för andelen brukad 
åkerjord. Utifrån pollendiagram kan man se, att stora förändringar skedde i det medel-
tida landskapet. Först expansion och kolonisation, följt av en minskning av den bruka-
de åkermarken och ett övergivande av delar av bebyggelsen.2 

Fokus för denna artikel ligger på den expansiva perioden 1000–1300. Min hypotes 
är att såväl produktion som konsumtion av järn ökade betydligt under denna period 
och att synen på järn delvis förändrades. För en ökad konsumtion krävdes att  tillgången 

1  Myrdal, J., ’Farming and feudalism 1000–1700’, in: The agrarian history of Sweden. From 4000 BC to AD 
2000. Lund 2011. 

2  Lagerås, P., The ecology of expansion and abandonment. Medieval and post-medieval agriculture and settlement 
in a landscape perspective. Stockholm 2007. 
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på järn ökade i samma takt eller snabbare än efterfrågan. Endast ett fåtal studier av järn-
konsumtion under järnålder och medeltid har utförts och därmed är underlaget för 
slutsatser i ämnet relativt få. Det finns ändå flera indikationer som tyder på att så har 
varit fallet. Vad gäller produktionen är spåren tydligare. Nedan kommer jag att gene-
rellt beskriva ökningen av järnproduktion under nämnda tidsperiod, för att sedan föl-
ja upp med de faktorer som tyder på en ökad konsumtion av järn. Avslutningsvis redo-
visas ett konkret exempel med utgångspunkt från medeltida åkerbruk. 

Ökande järnproduktion
Sedan sen bronsålder har vi i Sverige framställt järn med hjälp av olika typer av bläs-
terugnar. I ugnarna har varierande tekniska lösningar använts för att separera slagg och 
järn. Vanligen har man fokuserat på att vid relativt låg temperatur smälta de ämnen 
som omgett den myr- eller sjömalm som användes som råvara. Målet var att framställa 
en järnlupp som senare kunde bearbetas. Denna teknik fungerade mycket väl på myr-
malm, sjömalm och rödjord. I något enstaka fall har man även kunnat belägga berg-
malm i samband med en blästa, men detta är dock ett undantag. 

Det som skedde under tidig medeltid var att masugnstekniken introducerades och 
gjorde ett snabbt intåg i de svenska skogarna och inte minst i det område som kom att 
formas till Bergslagen. Masugnen var en större ugn med möjlighet till såväl högre tem-
peratur som kontinuerlig drift och ugnarna kunde framställa järn från bergmalm.3 
Bergmalmen i Sverige utgjorde en ny råvara som tillsammans med den nya tekniken 
kom att bli ett lyckokast för den svenska ekonomin under hundratals år. 

Frågan om hur gammal masugnen är och när de första masugnarna byggdes i Sverige 
har diskuterats under många år. Efter utgrävningarna och dateringarna av Lapphyttan i 
Norberg kunde man konstatera att masugnen åtminstone var från 1100-talet. Vi kan idag 
sträcka oss så långt att det till och med kan ha förekommit masugnar även under 1000-ta-
let. Den stora boomen ligger dock i 1200-talet, då många masugnar anlades.4 Med ett an-
tagande om att vi kring 1000-talets början inte hade några masugnar i Sverige, eller åt-
minstone ett försumbart antal, torde antalet masugnar och därmed hyttplatser ha upp-
gått till cirka 700 under medeltiden. Alla dessa masugnar drevs förstås inte samtidigt, till 
exempel lades under en period utmarkshyttorna ner till förmån för byhyttor.5 

Det vi vet är således att ökningen av järnproducerande hyttor under medeltiden 
gick från 0 – ≤ 700. Hur mycket järn som producerades vid varje hytta är mycket svårt 
att uppskatta, men utifrån Raven von Barnekows räkenskaper från 1366–67 kan vi 

3  Karlsson, C., ’Den svenska masugnen med ett europeiskt perspektiv’, i: Med Hammare och Fackla XLI. 
Sancte Örjens Gille. Kristianstad 2010. 

4  Pettersson Jensen, I.-M., Norberg och järnet. Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen. Stockholm. 
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. Nr 46. Avesta 2012. 

5  Ibid., 2012.
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anta, att en masugn producerade minst 1,5 ton järn per år.6 Ing-Marie Pettersson Jen-
sen konstaterar att det i området runt Norberg funnits cirka 120 hyttor vid 1300-talets 
början.7 Om vi uppskattar att det under 1200-talet i Sverige fanns minst 200 aktiva 
hyttor med masugnar så har vi räknat i underkant, men vi kan ändå konstatera att pro-
duktionen i Bergslagen under den tid vi undersöker har gått från 0 – ≤ 300 ton per år. 

Under högmedeltiden 1250–1350 och fram till 1800-talet användes fortfarande 
blästbrukstekniken för att framställa järn. Redan under tidig medeltid producerade fle-
ra landskap järn. Utifrån den nya slaggdatabas som projektet Järnet och riksbildningen 
tagit fram med hjälp av grundmaterial från Riksantikvarieämbetets nationella fornmin-
nesinformationssystem (FMIS) kan vi konstatera, att den totala mängden registrerad 
slagg ligger runt 70 000 m3. Nästan 35 % av denna slagg är återfunnen i Småland eller 
närmare bestämt i Kalmar län.8 Vi kan med andra ord anta att det skedde en relativ ök-
ning även av produktionen av blästbruksjärn under denna period och inte en minskning 
som en konsekvens av masugnsteknikens införande. Den drastiska ökningen av produk-
tionen från såväl bläst- som hyttbruk passar väl in i mönstret för denna expansiva period.

Att uppskatta den relativa ökningen av järnproduktion från 1000-tal till 1300-tal är 
naturligtvis mycket svårt, men av spåren av blästbruk och hyttbruk att döma så rör det 
sig åtminstone om ett trefaldigande under denna tidsperiod. Förmodligen handlar det 
om mycket mer och man kan även se ökningen ur andra perspektiv. De siffror som jag 
här presenterat är faktiska produktionstal. Om vi istället skulle välja att se det ur per-
spektivet producerat järn per capita, minskade den drastiska ökningen på grund av den 
stora befolkningsökningen som förekom under perioden. Men även ur denna synvin-
kel är det viktigt att poängtera att andelen producerat järn sannolikt ökade fortare än 
befolkningen. Med andra ord har vi trots en fördubbling av folkmängden en ökad till-
gång på järn per capita. 

Ökande järnkonsumtion
Utifrån vad vi vet om utvecklingen och om de förändringar som skedde efter övergång-
en från järnålder till medeltid kan vi dra slutsatsen att mer järn generellt bör ha använts. 
När det gäller högmedeltiden så innebar den ökande befolkningen i sig ett ökat behov 
av järn. Utifrån den aspekten, med en fördubbling av befolkningen, skulle behovet av 
järn även utan de förändringar som skedde ha ökat dramatiskt. Men även andra fakto-
rer är värda att lyfta fram. En av byggstenarna i det vi kallar modernisering var den 

6  Karlsson, C. & Pettersson Jensen, I.-M., ’Från malm till osmund’, i: Med Hammare och Fackla XLI. 
Kristianstad 2010, s. 263. 

7  Pettersson Jensen, I.-M., 2012, s. 245.
8  Berglund, B., i denna volym s. 111 och diagram 7. I detta perspektiv kan man konstatera, att just det område 

som har den ojämförbart största mängden slagg även har dateringar redovisade enligt Gert Magnusson, 
som överensstämmer med tidsperioden mellan 1100–1300-tal. Magnusson, G., Lågteknisk järnhantering i 
Jämtlands län. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. Nr 22. Stockholm 1986, s. 226.
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 generellt ökade specialiseringen av människornas arbete. Detta kom kanske tydligast 
till uttryck i de städer där hantverket utvecklades, vilket möjliggjordes av inte minst ett 
allt effektivare jordbruk. Det ökade och specialiserade hantverket krävde en större an-
del verktyg och redskapen var ofta helt eller delvis av järn. Smeden och järnet blev med 
andra ord två mycket viktiga komponenter i den utveckling som skedde inom många 
hantverk under medeltiden.  

Under denna period anlades även många städer och ett stort antal kyrkor byggdes 
över hela landet. Under den första delen av kristnandeperioden byggdes många träkyr-
kor, men andelen stenkyrkor ökade successivt. Behovet av järn för såväl kyrkliga som 
profana byggnader var naturligtvis stort. För själva konstruktionen behövdes byggjärn 
i form av dragjärn, gångjärn, fönsterjärn, bultar och järnband. Men utöver detta kräv-
des även stora mängder redskap för bearbetningen av både trä, sten och järn. Till den-
na kategori hörde byggnadshantverkares, murares, stenhuggares och smeders redskap. 
Dessa redskap var utsatta för såväl påfrestningar som slitage och behövde bytas och re-
pareras med jämna mellanrum. Hårdast påfrestningar var det sannolikt på stenhuggar-
nas redskap. 

Vi vet att föremål av järn innehades av så gott som alla människor. En kniv eller ett 
eldstål var förnödenheter som även de fattiga hade tillgång till. Det betyder att distri-
butionen av det producerade järnet fungerade alldeles utmärkt och visar på ett samhäl-
le med en väl fungerade distribution av järn, såväl geografiskt som socialt. Vi har även 
indikationer på att järnet inte blev dyrare under medeltiden utan snarare att värdet 
sjönk i relation till sädespriset, men tyvärr är dessa indikationer mest uttalade under 
slutet av expansionsperioden.9 

För att undersöka den faktiska konsumtionen i mer påtaglig form än generella ök-
ningar av befolkning och städer finns flera sätt. Dels kan man använda arkeologiska 
metoder, där man faktiskt jämför järnfynd från järnålder och medeltid, dels kan man i 
möjlig mån använda historiskt källmaterial. Några få undersökningar av konsumtio-
nen av järn har gjorts och redovisas här i korthet. 

Vid övergången från järnålder till medeltid kan man även se en förändring i det järn 
som påträffas vid arkeologiska undersökningar. Utgrävningarna av boplatsen vid Pol-
lista i Uppland har visat, att järn från denna tidsperiod ökade väsentligt, vilket kan ha 
flera orsaker.10 Det kan å ena sidan röra sig om att man haft tillgång till och konsume-
rat mer järn. Förändringen i efterfrågan kan å andra sidan ses bero på att järnet blev bil-
ligare. Man var med andra ord inte lika noga som tidigare med att ta tillvara små bitar 
eller delar av järn för omsmältning. 

Denna typ av arkeologiska sammanställningar och undersökningar är mycket intres-
santa och skulle kunna ge oss en stor mängd ny information om de utfördes i större  skala 

9  Se Berglund, B., i denna volym s. 80f.
10  Svensson, K. & Hållans, A-M., Arkeologi på väg. Undersökningarna för E18 Pollista. Bo och bruka under 1200 

år. UV Mitt Rapport 1998:110. Stockholm 1998. 
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och med jämförande material från olika 
sociala skikt, geografiska områden och 
olika tidsperioder. Det vore även mycket 
intressant att ställa urbana och agrara 
hushåll i relation till varandra för att se 
hur konsumtionsmönstren förändrades 
och skiljde sig åt. 

Det vi har tillgång till i dagsläget är 
bearbetningen av materialet från Pollis-
ta samt en genomgång av arkeologiskt 
järnmaterial i museisamlingar från järn-
ålder och tidig medeltid. Pär Hansson 
har gjort en genomgång av järnföremål 
och delat in fynden i sex kategorier, 
nämligen jordbruk, vapen, inre hushåll, 
hantverk, häst och dräkt.11 Här kan vi 
direkt se hans tolkning av hur järnet an-
vändes och konsumerades. 

P. Hanssons studie är bra ur den aspekten att han har undersökt stora delar av den 
dåvarande museisamlingen av järn från denna tid. Han har vägt föremålen och har fått 
en uppfattning om vilka typer av föremål som finns i det arkeologiska materialet. I ta-
bell 1 ovan redovisas de typer av föremål han anser vara rimliga för en gård under vi-
kingatid. Han redovisar även en ungefärlig vikt utifrån de arkeologiska fynd han 
 undersökt. Enligt min mening har P. Hansson sannolikt rätt, såväl beträffande de före-
mål som redovisas som deras vikter. 

Ett problem är dock, att när vi sammanfattar detta medelhushåll till ett innehav av 
cirka 48 kg järn så har P. Hansson gjort en uppskattning av hur många föremål av var-
je typ som innehades på denna presumtiva gård. Underlaget till antaganden om antalet 
föremål inom vardera föremålstyp är emellertid inte lika väl underbyggt, och när det 
gäller P. Hanssons utfall av 48 kg järn på en gård, härrör exempelvis 13 kg från fem 
 kittlar. Utfallet om man tänker sig en eller två kittlar blir därför mycket annorlunda. 
P. Hansson anser dock att frågan om slitage på föremål är för svår att diskutera, vilket 
gör att hans uppskattning grundar sig på en förnyelse av alla föremål efter en generation 
(30 år). Detta är naturligtvis fel, vilket P. Hansson är medveten om. Slitaget på olika ty-
per av föremål och kategorier av föremål är grundläggande olika. Detta betyder att vi 
kan använda P. Hanssons uppskattning av innehav av järn i ett hushåll, men med stor 
försiktighet. Det är nämligen mycket svårt att beräkna en total konsumtion utifrån 
dessa beräkningar då slitaget inte är medräknat. 

11  Hansson, P., Samhälle och järn i Sverige under järnålder och äldre medeltiden. Exemplet Närke. AUN 13. 
Societas Archaeologica Upsaliensis. Uppsala 1989.

Figur 1. Illustration över antalet kilo järn per 
lager i Pollista. Källa: Bergsbruk – gruvor 
och metallframställning. Sveriges National-
atlas. Norstedts förlagsgrupp AB 2011, s. 39.
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Ingen motsvarande genomgång har hittills gjorts av ett medeltida material, vilket skul-
le vara av största intresse. Men Janken Myrdal och Mats Johansson har gjort en sam-
manställning av 1500-talets smideslängder från ett antal kungsgårdar, det vill säga till-
verkningen i smedjorna på kungsgårdarna under 1500-talet.12 M. Johansson har  delat 

12  Myrdal, J. & Johansson, M., Preliminärt register över vissa järnföremål med viktangivelser från 1500-talet. 
Jernkontorets bergshistoriska rapporter. H XX. (under utgivning).

Tabell 1. Pär Hanssons genomgångna järnföremål med vikt i gram.
Jordbruk/7 Antal Vikt g Vapen/5 Antal Vikt g Inre hushåll/7 Antal Vikt g
Holkyxor 3 1 644 Pilspetsar 100 1 300 Eldstål 5 95
Liar/Skäror 10 1 400 Sköldbucklor 2 566 Kittelkedja 1 692
Lövknivar 3 2 205 Spjut 2 642 Kittlar 5 13 970
Plogskär 3 1 095 Svärd 2 2 364 Kärlhankar 5 635
Ullsaxar 3 252 Yxor 2 1 282 Kärlkants-beslag 50 250
Yxor 5 3 205 Summa 6 154 Nycklar 5 165
Summa 9 801 Skrinhandtag 5 260

Summa 16 
067

Hantverk/13 Häst/14 Dräkt/3
Borrar 3 690 Broddar 12 132 Söljor 10 230
Filar 3 165 Rembeslag 6 66 Bågspänne 1 21
Hammare 3 2 511 Ryktskrapa 1 135 Ringnål 1 81
Hyveljärn 3 213 Sporrar 6 480 Summa 332
Knivar 10 250 Stigbyglar 6 1 518
Slägga 1 1 410 Söljor 30 690
Städ 1 450 Dragkrokar 3 171
Stämjärn 1 173 Draglänkar 3 156
Såg 1 93 Vagnskorg 1 1200
Trådjärn 1 337 Bjällror 10 210
Tväryxa 1 358 Rangel 1 114
Tänger 2 2 404 Rembeslag (rekt) 25 200
Yxa 1 641 Rembeslag (häng) 25 250

Betsel 3 747
Summa 9 695 Summa 6 069 Summa total 48 118

Källa: Hansson, P., 1989, s. 74.
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upp alla nämnda detaljer som smitts i nio huvudsakliga kategorier. Kategorierna är 
jordbruk, smidesdetaljer, kvarndetaljer, hantverk, bebyggelse, husgeråd och möbler, 
transport, skeppsdetaljer samt krigsdetaljer. Det som inte passade in i några av dessa ka-
tegorier placerades i kategorierna reparationer, övrigt och okänt. I tabell 2 nedan får vi 
en fingervisning om hur många olika former som järnet smiddes i och användes till un-
der 1500-talet. Med andra ord har vi ett arkeologiskt material från järnålder som kan 
ställas mot ett skriftligt källmaterial från 1500-talet. Kan vi här se på skillnader i järnets 
användningsområden över tid?

Det förtjänar att påpekas, att vad som redovisas är inte det totala antalet föremål 
som tillverkades av järn under 1500-talet, utan endast det som omnämns i kungsgår-
darnas smideslängder, med andra ord smedernas ekonomiska redovisning. Sannolikt 
köptes vissa föremål som inte tillverkades och sannolikt tillverkades andra typer av fö-
remål utanför kungsgårdarnas sfär. Men det vi kan se är att järn användes till ett stort 
antal typer av föremål och redskap och att antalet föremål ökat markant i jämförelse 
med genomgången av föremål från järnåldern i P. Hanssons studie. 

Att jämföra arkeologiskt material från museer med skriftliga källor från en 500 år 
senare period är ett vanskligt företag. I dagsläget är detta dock vad som har stått oss till 
buds inom svensk forskning. Med utgångspunkt från P. Hanssons järnålderskategorier 
så börjar vi med jordbruket. P. Hansson anför sju typer av redskap som även finner sin 
motsvarighet i smideslängderna, med ett undantag, ullsaxen. I 1500-talets längder 
återfinner vi när det gäller jordbruk delar till harvar, grepar, hackor och krattor, alla ex-
empel på föremål som inte förekom under järnåldern eller tillverkades av trä.

När det gäller hantverk liknar de båda uppräkningarna i det närmaste varandra, 
men med tillägget att smide har en egen kategori under 1500-talet. Smidet har även ett 
antal mer specifika angivelser om redskap såsom bälgformar och bälgpipor, vilka i viss 
mån under tidigare århundraden tillverkades av keramiskt material. De redskap som 
hörde till det vattendrivna hammarsmidet, som till exempel hammarblock, hjulnålar 
och hammarnål, förekom naturligtvis inte under järnåldern. Inte heller inom kategorin 
kvarndetaljer förekom av naturliga skäl någon motsvarighet under järnåldern.

Vad gäller vapen är detta inte en stor kategori, varken under järnålder eller på 
1500-talets kungsgårdar. P. Hansson nämner även kategorin ”dräkt”, vilken inte har nå-
gon motsvarighet i 1500-talets smideslängder. Detta betyder inte att det inte fanns 
dräktdetaljer som knappar och hyskor i järn under 1500-talet, men uppenbarligen till-
verkades eller nämndes de ej i räkenskaperna. P. Hansson har inte tagit med skeppsde-
taljer, så här har vi inget jämförelsematerial. 

Det som P.  Hansson dock benämner som häst- och detaljer därtill hänförs i 
1500- talets material till transporter. Det som behövdes för att sköta hästar var i viss 
mån detsamma, men vi har två stora förändringar som skedde under medeltiden. För 
det första började man sko hästarna, vilket medförde en rejäl konsumtionsökning av 
järn. Under transport i 1500-talets längder ser vi för det andra att ett antal delar till kär-
ror och vagnar nu tillverkades i järn till skillnad mot under järnåldern.
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Tabell 2. Kategorier och benämningar på vad som tillverkats i kungsgårdarnas smedjor under 1500-talet.
Jordbruk  Smide  Kvarndetaljer  Transport  
Betsel  
Bila,  _  se yxa  
Billar _ årderbillar  
Dragjärn  
Grep 
Hackor 
Harv _ Harrfrar 
Harvtinnar 
Hötjuv, _ se korntjuv  
Klawar  
Kli�erjärn  
Kratta 
Krokar  
Lie  
Plåtar  
Ringar  
Räfsa  
Skära  
Slagforckar  
 

Armjärn  
Bälgpipor  
Bälgformar  
Formar  
Formejärn  
Hammare 
Hammarblock  
Hankar 
Nageltorn 
Plåtar  
Slägga  
Sperstoder  
Städ 
Stöpslev  
Synka  
Underlag  
Ässja   
Hjulnålar  
Hammarnål  
 

Axeljärn  
Bultar  
Hacka 
Hakar 
Hammare 
Hengslar  
Kilar  
Krillehiull  
Kvarnjärn  
Kvarnsegel  
Kvarnsnes  
Kvarntampar  
Långjärn  
Pannor 
Ringar  
Saxar  
Strockar  
Såg  
Sågblad  
Sågjärn  
Sågtjuv  
Kvarntampar  
Vev  
Vindspel  
 

Axel/Axeljärn  
Dubbar 
Hankar 
Hengslar  
Hjulejärn  
Hjulskenor  
Klämmor  
Kärra  
Kärrehjul  
Ringar  
Hjulskenor  
Skottkärra  
Stenkärra  
Stigejärn  
Tappar 
Tissejärn  
Vagnshjul  
Hästskor/Söm 
 

 

Det inre hushållet, vilket av P. Hansson utpekas som den största konsumenten av 
järn under järnåldern, benämns som husgeråd och möbler hos J. Myrdal & M. Johans-
son. Här blir det tydligt att man använde järn till fler föremål såsom mortlar och mug-
gar vilka hade tillverkats av annat material tidigare. Vi kan även konstatera, att järn nu 
i viss mån användes till möbler, vilket inte finns belagt i material från järnåldern (exem-
pelvis sängfötter och sängejärn). 

Avslutningsvis har vi en kategori som benämns byggenskap av J. Myrdal & M. Jo-
hansson och som visar en skillnad som blev tydlig under medeltid. Under järnålder 
byggde man varken boningshus eller annat med hjälp av järn. Under 1500-talet och 
kanske i synnerhet på kungsgårdarna var det självklart att bygga med hjälp av järndetal-
jer. I samband med byggnationer förekom även en del redskap, men här kan man för-
utsätta att kungsgårdarna skiljde sig från såväl en traditionell rural som en agrar verk-
samhet.  
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Hantverk  Byggenskap  Husgeråd/möbler  Skeppsdetaljer
Bultar  
Filar  
Hacka 
Hammare 
Hengslar  
”Huggebroddar” 
Huggjärn 
Håljärn 
Järnvigg  
Naffrar  
Rasp  
Ska�ärn  
Skruvsticka  
Stenhuggarjärn  
Tång 
Vev  
Vindspel  
Spett 

Aspar (haspar)  
Axeljärn  
Bielkankor  
Bindejärn  
Bultar  
Bölejärn  
Dörr 
Dörragrepper  
Dörrjärn 
Flaggstänger  
Fönsterjärn  
Galdror 
Galler  
Gängjärn 
Hacka 
Hakar 
Hammare 
Hankar 
Hengslar  
Järngrind  
Klinkor  
Krokar  
Lås  
Låsjärn  
Murankare  
Murslev  
Pinnar 
Plåtar  
Portjärn 
”Pusjärn” 
”Rame” 
Ramjärn 
Ringar  
Skorstensjärn  
Skorstenshuv  
Skovlar  
Skrapa  
Spjäll  
Spjällformar  
Ugnsjärn  
Vindspel  
Wreta 
 

Brandjärn, - se tungor  
Brådspen  
Burk 
Dörrslag  
Eldgaffel  
Glödraka  
Grytefata  
Grytor 
Grytgripe  
Grytlock  
Halster 
Handkvarn 
Kettilgriper  
Ketzlafötter  
Kniv  
Korkar  
Krokar  
Ljusstakar  
Mortelstöt 
Muggar  
Persjärn  
Ringar  
Slev  
Spickor  
Spis  
Stekpanna  
Stekspett  
Steckspettsfot  
Sängfötter  
Sängejärn  
Trefot 
Tungor på brandjärn 
Ullkammar  
 
 

Aankare  
Aankarfly  
Bultar  
Hakar 
Jungfrur  
Ringar  
Rorslår  
Schötankare  
Århank  
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Krigsdetaljer  Övrigt  Reparation  Okänt  
Byssor  
Knoster  
Järnslungor  
Pilar  
Plåtar  
Sprittjärn 
Stålbåge  
Stämpel  
Bojor  
Fotjärn 
Handklovar  
Kedjor  

Hengslar 
Hoffastar  
Hundekobblar 
Hålkar 
Järnstång  
Järnstänger  
Järnstråd  
Kilor  
Killijärn  
Kistjärn  
Kofot 
Krampor 
Kran 
Kringlor  
Ljuster  
Lutor 
Låppejärn  
Långjärn  
Länkor 
Mickor 
Märkejärn , se stämpel  
Osmundjärn 
Pannor 
Plåtar  
Ringar  
Skovlar  
Skållor  
Slipsten  
Slutringer  
Spik  
Spikstänger  
Spira  
Stolpar  
Strockjärn  
Stångjärn  
Sågblad  
Tramp 
Tenar 
Tenglikor  
Torsklod 
Tungor 
Tunna (-band) 
Yxa  

Billar  
Brandjärn  
Dubbar 
Dörrjärn 
Eldgaffel  
Hacka 
Hakar 
Hammare 
Harvtinnar 
Huggjärn 
Hästskor/söm 
Järngrind  
Järnstång  
Kniv  
Krokar  
Kvarnjärn  
Kvannål  
Kvarnsegel  
Lie  
Långjärn  
Lås  
Ringar  
Skorstensjärn  
Skottkärra  
Släde  
Slägga  
Stecklar  
Stenhuggarjärn  
Städ 
Sågblad  
Tång 
Vev  
Våg  
Yxa  
Ålettesjärn  
 

Anuarper  
Fisk  
Formeblad  
Hammarbiig 
Klorackn  
Kniper  
Knuper 
Knistell  
Kållbettell  
Lodgrind  
Mular 
Mularslache  
Pannor 
Parra 
Penjärn 
Påsar  
Ringar  
Skoppjärn  
Skotspell  
Slev  
Spedzformar  
Rodesked  
Storkuster  
Stöttisar  
Windisar  
Warensycher  
Wikiner 
 

 Källa: Myrdal, J. & Johansson, M., Preliminärt register över vissa järnföremål med viktangivelser från 1500-talet. 
Jernkontorets bergshistoriska rapporter. H XX. (under utgivning).
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Utifrån denna jämförelse kan vi se att järnet under vår period tar större och större plats 
i vardagen. Under järnåldern förekom järn i många olika former och redskap och 
användningsområden, men under 1500-talet ökade antalet former och kategorier 
väsentligt. Till viss del hade motsvarande redskap och objekt av trä istället börjat 
tillverkas av järn. Detta tyder både på en ökad tillgång på järn till följd av kanske även 
sjunkande priser på järnet. Helt tydlig är dock att konsumtionen av järnföremål ökade. 

Hur mycket järn som användes inom de olika kategorierna får vi en större förståel-
se för genom de historiska räkenskaperna från kungsgårdarnas smedjor. Här redovisas 
inte gårdens innehav av järn, utan det som smiddes varje år för att nytillverka, laga och 
ersätta det järn som behövdes under året. Här har vi ett närmare mått på relativ kon-
sumtion mellan de olika produktkategorierna.

I tabell 3 ser vi att utfallet är mycket olika. I tre fall utgjorde jordbruket den klart 
största posten inom järnkonsumtionen, i sex fall var byggjärn det största, medan de öv-
riga kategorierna var klart mindre. Här kan vi tänka oss att kungsgårdarna skiljde sig 
från vanliga gårdar. Sannolikt var jordbruket relativt sett den största kategorin på van-
liga gårdar, vilka inte byggde i lika stor utsträckning med järn och som andra gårdar. 
Förmodligen var byggnadsjärnet även en mycket mer fluktuerande kategori, då man 
behövde mycket järn vid nybyggnation och inte lika mycket i samband med det årliga 
underhållet. Jordbruket kunde också fluktuera med större behov av järn under vissa år, 
men sannolikt i mindre omfattning. 

I Hans Andersson, Gitte Hansen och Sonia Jefferys artikel i denna volym går man 
igenom arkeologiskt material från de medeltida städerna Bergen i Norge och Gamla 

Tabell 3. Järnets användning på några kungsgårdar, fördelat i hela procentenheter på ett antal an-
vänd ningsområden. 

Gård Jord-
bruk

Kvarn/
såg

Smedja Byggen-
skap

Husgeråd Transport Övrigt 

Ekolsund 1567–68 36 12 0 10 4 9 30 
Linköping 1545, 
1548 58 0 0 0 0 12 30 

Stegeborg 1543 6 0 0 60 2 26 6 
Stegeborg 1554 12 2 3 60 2 7 14 
Tuna 1554 4 1 0 81 2 7 5 
Skälby/Peder 
1559–61 31 0 0 44 0 7 18 

Högsby 1559–60 36 22 11 5 3 3 19 
Tunaholm 1581–82 4 5 8 58 1 7 17 
Höjentorp 1603–06 11 7 3 42 1 27 5 

Källa: Myrdal, J. & Johansson, M., Preliminärt register över vissa järnföremål med viktangivelser från 
1500-talet. Jernkontorets bergshistoriska rapporter. H XX. (under utgivning).



202

Lödöse i Sverige.13 Artikeln omtalar en konsumtion i Lödöse på cirka 12 kg järn per år. 
Utifrån dessa beräkningar som norm skulle de 15 medeltida städerna i Sverige under 
300 år ha konsumerat omkring 52 ton järn. Denna siffra är sannolikt för låg, vilket även 
H. Andersson med flera antar, men om vi använder den som ett lägsta riktmärke, kan 
vi ändå konstatera att städerna vid denna tid inte var storkonsumenter av just järn.

Exemplet järnkonsumtion i medeltida åkerbruk
I den tidigare delen av artikeln har vi sett att en tydlig generell ökning av såväl järn-
produktion som järnkonsumtion skedde under äldre medeltid. Här redovisas nu ett 
mer konkret exempel på hur denna konsumtion kan ha sett ut. Exemplet är taget från 
det medeltida åkerbruket, vilket varit en viktig förutsättning för de förändringar som vi 
tidigare talat om. Åkerbruket utgjorde dock endast en del av jordbruket och en mindre 
pusselbit i ett intressant och sammansatt system. 

Medeltiden präglades av förändring på olika plan och ett av dessa utgjordes av jord-
brukstekniken. J. Myrdal har i sin forskning kring jordbruk och teknik presenterat en 
teori om tekniska komplex.14 Denna teori kan naturligtvis appliceras på andra typer av 
teknik och tekniska lösningar men är utvecklad med utgångspunkt från jordbrukstek-
nik. Teorin bygger på att teknik och enskilda tekniska lösningar alltid fungerar i sam-
manhang med andra tekniker, metoder och lösningar. Enskilda redskap eller metoder 
bildar tillsammans tekniska system, eller som J. Myrdal kallar dem, tekniska komplex. 
Dessa komplex utgör den rådande tekniska lösningen i ett område under en viss tidspe-
riod. Komplexet består av delar som passar ihop och gynnar varandra. Därför är det 
lika svårt att ur ett system ta bort en beståndsdel som att tillfoga en ny. Det innebär 
också att alla redskap och metoder är viktiga i sin kontext. Detta innebär att föränd-
ringar och innovationer som gynnar komplexet lätt kan appliceras och användas, med-
an sådana som inte passar in i systemet stöts bort eller helt enkelt inte används, trots att 
innovationerna i våra ögon kan se mycket bättre och effektivare ut. Detta förklarar till 
viss del att ny teknik inte alltid används, trots att man med all sannolikhet känt till 
 redskapen eller metoderna. De tekniska komplexen förändras när ett nytt komplex av 
tidigare outnyttjade tekniska lösningar kan sammanfogas till ett nytt fungerande sys-
tem och förändringen kan då ske under en relativt kort tidsperiod.

När det gäller jordbruket har J. Myrdal gjort en beskrivning över förändringarna 
från 500 f.Kr. fram till 1500-talet.15 Under denna långa period har han identifierat fyra 
olika perioder och två tekniska komplex. De fyra perioderna handlar om äldre (500 
f.Kr.–500 e.Kr.) och yngre järnålder (500–1000), äldre medeltid (1000–1350) och 
senmedeltid (1350–1500). De två tekniska komplexen överensstämmer med det vi 

13  Andersson, H., Hansen, G., Jeffery, S., i denna volym s. 215–255.
14  Myrdal, J., 1996.
15  Myrdal, J., 1996.
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kallar järnålder och medeltid. De nya tekniska komplexen infördes i dessa exempel i fa-
ser av snabb expansion under äldre järnålder och medeltid. Under de perioder som följ-
de på perioderna av förändring effektiviserades de nya komplexen och arbetsprodukti-
viteten ökade.

Under äldre järnålder infördes ett nytt tekniskt komplex, vilket huvudsakligen för-
bättrade möjligheterna att tillvarata foder till boskapen. Med hjälp av lie (en kort och 
bred variant) och räfsa, vilka var nya redskap, kunde man samla in tillräckligt med 
foder för att stalla djuren inomhus under större delen av vintern. De nya redskapen ska-
pade de första slåtterängarna. Fodret till djuren gav möjlighet till utvidgad fähusdrift 
och permanenta åkrar med gödsling. Vagnen underlättade transporterna av foder och 
gödsel mellan fähus, åker och äng. Med andra ord skulle exempelvis de permanenta åk-
rarna och den effektivare gödslingen inte ha varit genomförbara projekt om inte trans-
p ortmöjligheterna blivit bättre. De nya liarna krävde mer järn och under denna tidspe-
riod utvecklades också blästbruket. Utvecklingen fortsatte i det nya komplexet, där 
skäror och liar blev längre och arbetet effektiviserades. 

Under de första århundradena efter år 1000 kan vi därför se ett nytt komplex ta 
form. I centrum för förändringen stod nyodling och jordbearbetning och åkermarken 
utvidgades. Den nyodlade marken brukades i tvåsäde och dikades ur. Årderbillarna 
blev större och tyngre och bearbetade jorden bättre och bröt även den nya trädan. Di-
kena grävdes med järnskodda spadar. Det medeltida tekniska komplexet bestod under 
denna tid av:

Järnredskap Övriga redskap Metoder 
Förbättrad huggyxa Slaga Tvåsäde
Skodd spade Harv Nyodling
Längre årderbill   Vattenkvarn Bättre jordbearbetning
Hästskor Bröstsele Diken

Under senmedeltiden kom en period av tillbakagång, som accelererade med digerdö-
dens ankomst under mitten av 1300-talet. Utifrån detta synsätt kan vi med andra ord 
förstå den jordbrukstekniska förändringen bättre och vi kan även sätta in det  medeltida 
åkerbruket i sitt sammanhang. 

Medeltida järnkonsumtion inom åkerbruket
Den fortsatta presentationen i denna artikel baseras på resultat från experimentell 
arkeo logi. Dessa experiment syftar till att om möjligt kvantifiera den mängd järn som 
behövdes för att bruka en medeltida åker. Fokus ligger på årderbillar, som i Sverige un-
der medeltid var det vanligaste redskapet för beredning av åkermarken. 

För att undersöka vilken typ av järn som användes och hur mycket järn som gick åt 
till att bruka medeltida åkrar, satte jag samman en experimentmetod med en serie av 



204

steg för att svara på frågan. Metoden gick ut på att i steg 1 undersöka vilka typer av red-
skap som användes på åkrarna i Sverige under medeltid. I steg 2 handlade det om att ta 
reda på hur några utvalda redskap var tillverkade genom arkeometallurgisk analys. 
Med utgångspunkt från detta tillverkades i steg 3 repliker av redskapen och replikerna 
användes sedan i steg 4 för att experimentellt uppskatta hur stort slitaget på redskapen 
var. I steg 5 analyserades och värderades de experimentella resultaten.

För att ta reda på vilka redskap som användes för att bruka de medeltida åkrarna, 
gjordes genomgångar av arkeologiskt material. Där fanns även möjlighet att luta sig 
mot tidigare forskning som visar att man under medeltid huvudsakligen använde år-
der för att bruka sina åkrar.16 Årdren var skodda med järnbillar för att stärka årdret 
och minska slitaget. Dessa billar visar en tydlig trend i form av ökad storlek under 
högmedeltid. Genom arkeometallurgiska analyser av två medeltida årderbillar kunde 
vi konstatera, att den ena billen var tillverkad av härdat stål, medan den andra hade en 
stålad egg. Genom historien har järn producerats med olika hårdhet, från härdat stål 
till mer flexibelt och mjukt järn. Under den här aktuella perioden blev årderbillarna 
inte bara längre och tyngre, de tillverkades även av speciellt material för att tåla hårt 
slitage. 

Under två säsonger har ärjningsexperimentet utförts vid Östra Järvafältet norr om 
Stockholm. Där finns ett område med ett mycket välbevarat odlingslandskap, där jord-
bruket präglat landskapet från bronsålder fram till idag. Här arbetar Sollentuna kom-
mun med att levandegöra och sprida kunskap om landskapet och hur det formats av 
odling under lång tid. Man använder traditionella agrara metoder som därmed hålls 
vid liv. Samtidigt bibehålls ett landskap som minner om vår historia. De åkrar som är-
jats inom dessa experiment har med andra ord under en längre tid brukats med histo-
riska metoder.

Två medeltida årderbillar valdes ut som repliker. Det var dels ett fynd från Norr-
landsgatan i Stockholm daterat till 1300-tal, dels ett från Varnhems kloster daterat till 
1100-tal. Två repliker smiddes med liknande material och tillvägagångssätt som de 
medeltida billarna. Tre åkrar ärjades höst och vår under två säsonger med dessa repli-
ker. Åkrarna ärjades med samma årderkropp men med repliken av Stockholmsbillen 
första året och repliken av Varnhemsbillen andra året.

Under experimentet användes ett 1900-tals årder. I planeringen inför ärjningen 
diskuterades om vi skulle använda oss av ett äldre träårder, vilket i större utsträckning 
skulle ha liknat de medeltida förhållandena. Vi konstaterade dock att det var en fördel 
att använda ett årder som vi var säkra på skulle hålla under hela försöksperioden och 
som vi visste fungerade. Utgångspunkten var ju att testa de nysmidda replikerna av bil-
lar och vår slutsats var att detta årder skulle fungera utmärkt för det syftet. 

På årdret monterades en träsula formad utifrån de medeltida billarna. Sulan skruva-
des fast på årdret och årderfoten anpassades till den medeltida billens utformning. 

16  Myrdal, J., Medeltidens åkerbruk. Agrarteknik i Sverige ca 1000 till 1520. Stockholm 1985.
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Järnbillen kunde därefter slås fast på träfoten och behövde inte några extra fastsätt-
ningsanordningar. Eftersom billen dras mot jorden fastnar den endast hårdare på trä-
foten efter ett tag. Den riskerar med andra ord inte att trilla av i myllan. 

Träsulorna som användes har alla tillverkats av ek. Ek, bok och masurbjörk är de 
träslag som har identifierats arkeologiskt i träårder och av dem var ek det enklaste alter-
nativet. Hästarna som har dragit årdret var två nordsvenska hästar. Hästarna har varit 

Figur 2. Båtsmanstorpets åker och hästarna selade vid årdret. Foto: Catarina Karlss on.

Figur 3. De båda arkeologiska fynden tillsammans med replikerna. Från vänster Varnhemsbillen, dess 
replik, Stockholmsbillen samt dess replik. Foto: Catarina Karlsson.
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selade med loksele. De har till största delen dragit årdret i par, men även med en ensam 
dragare. Vi har inte kunnat identifiera någon skillnad i slitaget mellan körning med en 
eller två hästar, inte heller när det gäller farten vid ärjningen.

När det gäller de rekonstruerade årderbillarna av järn och stål är slutsatsen att de 
båda fungerat utmärkt vid ärjningen. Billarna har fungerat under hela experimentet. De 
har utsatts för slitage men inte för påfrestningar som har varit för stora. Med andra ord 
har de inte spruckit, böjts eller gått sönder på något sätt. Detta betyder att våra repliker 
varit funktionella för sitt syfte. De har ärjat åkern, brutit träda och åkerstubb utan att bli 
för hårt åtgångna. Vi har dessutom vid tre tillfällen kört på större stenar (över 5 kg), vil-
ka var dolda under markytan, utan att årderbillarna lidit någon större skada. 

Därmed kan vi konstatera att billen varit tillräckligt hård för sitt ändamål, men 
samtidigt tillräckligt flexibel för att ta emot större stötar utan att brytas. Under medel-
tid i Sverige drogs årdret antingen av oxar eller av häst. I vårt fall var det enklast att ut-
föra experimentet med hästen som dragdjur. Efter att ha testat hästarna vid årdret, så-
väl i par som ensamma, kan man konstatera, att det inte gick så mycket fortare för två 
hästar att dra än för en. Den stora skillnaden ligger nog snarare i hur länge man kan ar-
beta. Med två hästar vid årdret räcker kraften längre. Men det krävs en viss fart för att 
årdret smidigt skall gå att styra och köra. 

Sammanfattningsvis kan man säga, att de två billarna har uppvisat ett relativt jämnt 
slitage, vilket tyder på att inga oförutsedda parametrar har påverkat resultatet. De två bil-
larna har ett liknande utfall på slitaget men den ena har ett något högre värde. Skillnaden 
beror på att repliken av Stockholmsbillen är hårdare än repliken av Varnhemsbillen.17

Från kilometer till hektar 
Vid beräkning av slitaget på årderbillarna har jag angett det i gram per ärjad kilometer, 
på grund av att det var det enklaste och mest precisa måttet. Mer relevant utifrån den 
information som vanligen finns tillgänglig bland annat i historiska källor är dock ett 
mått på hur många gram som slits per hektar. Detta är naturligt då vi i regel vet arealen 

Tabell 4. Slitage per kilometer.
Årderbillsreplik Slitage i gram Ärjade km Gram/km
Stockholmsbillen   54 21,92 2,46
Varnhemsbillen   54 19,80 2,72
Summa 108 41,72 2,58

Källa: Karlsson, C., Förlorat järn – det medeltida jordbrukets behov och 
förbrukning av järn och stål (avhandling i manus).

17  Karlsson, C., Förlorat järn – det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål (avhandling i 
manus).
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på en åker. Problemet är dock, att åkerns form har betydelse för hur effektiva vi kan 
vara med ärjade kilometer. I vårt fall har vi ärjat cirka 3,5 fåror per meter, vilket är lika 
med 35 fåror per 10 meter. Vi hade dock en vändzon, den så kallade vändtegen, i båda 
ändarna av åkern, där vi gick några extra meter efter varje fåra. Jag har här valt att göra 
ett räkneexempel utifrån det alternativ som vi valde, nämligen att ärja raka fåror och 
inte använda korsärjning. Räkneexemplet kan dock även appliceras på korsärjning om 
man så önskar, men då blir idealet att ha en kvadratisk åker snarare än en avlång. Jag har 
dessutom valt att anta att man har använt den, enligt min erfarenhet, enklaste strategin 
att fortsätta ärja runt vändtegen. 

 Detta betyder att ju längre och smalare åkern är, desto mindre blir ”vändzonen” 
och därmed de extra metrarna färre. Här följer ett exempel med åkerarealer, samtliga på 
ett hektar men olika till formen. Exemplen är relativt orealistiska, då A är helt kvadra-
tisk, medan B och C är helt rektangulära. Vanligtvis är åkerytor inte helt fyrkantiga 
och inte heller helt platta. Det blir dock tydligt av exemplen, att ytans utseende delvis 
bestämmer hur många kilometer som krävs för att ärja densamma. Om vi räknar med 
3,5 fåror per meter på en hektar så skulle svaret bli 35 ärjade kilometer för både exem-
pel A, B och C (med andra ord 3,5×100×100 = 35 000 meter). Men om man räknar med 
vändtegen så blir utfallet ett annat. 

Exempel med en åker på ett hektar, vilket är en mycket stor åker, men ett lättare räk-
neexempel än ett tunnland. 

              A 100×100 meter                B 50×200 meter                  C 20×500 meter

Figur 5. Ett hektar åker med olika utseenden.
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A) 350 fåror som är 100 meter långa. Men från mittfåran till kanten är det 50 meter, se-
dan successivt kortare väg mot mitten. Därefter blir det på motsvarande sätt allt längre 
mot den andra kanten. Det ger ungefär 50 meter extra på varje ärjad 100 meter fåra 
(350×50 = 17 500 m). Det skulle i detta fall resultera i 35 km + 17,5 km = 52,5 km.

B) bredd 50 meter och längd 200 meter ger ett helt annat utfall. Här behövs 175 få-
ror (3,5×50 = 175), vilka är 200 meter långa. Från mittfåran till kanten är det 25 me-
ter. Här krävs också 35 km för att ärja fårorna (175×200= 35 000 m) plus 25 meter för 
varje fåra. Resultatet blir 35 km + 4,4 km (175×25 = 4 375 m), vilket ger 39,4 km.

C) bredd 20 meter och längd 500 meter. Då behövs endast 70 fåror (3,5×20 = 70). 
Även här krävs 35 km för att ärja fårorna (70×500 = 35 000 m) samt 10 meter extra per 
varje fåra på 500 meter. Detta ger ett resultat på 35 km + 700 meter (70×10 m) vilket 
ger 35,7 km, i sammanhanget nästan en försumbar förlängning. 

Utifrån denna beräkning kan man anta, att längre och smalare åkrar var att föredra 
om man valt att inte korsärja. Skälen härtill var att man helt enkelt behövde gå med ård-
ret en avsevärt kortare sträcka, men också för att det sparade tid. Att gå rakt fram med 
årdret eller plogen var relativt oproblematiskt men vid svängar krävdes en större an-
strängning såväl för dragdjur som för körkarl. Vän av ordning frågar sig kanske varför 
man inte bara går rakt upp och rakt ner för att undvika dessa kilometer vid ändarna på 
åkern. I princip skulle man kunna göra det, men det skulle innebära att man var tvungen 
att lyfta sin plog eller sitt årder och bära runt det, när väl dragdjuren lärt sig att göra en 
vändning på stället, vilket inte är lätt. Dragdjuren tillsammans med årdret eller plogen 
har en relativt stor vändradie (och hela ekipaget kan vara upp till 6 meter långt), vilket 
man sökte göra det bästa möjliga av med den typ av körningsmönster som beskrivs ovan. 

Sammanfattningsvis kan man säga, att slitaget i våra ärjningsexperiment hamnade 
på mellan 2,46–2,72 gram per ärjad kilometer. Utfallet var cirka 100 gram per hektar. 
Det betyder att vi skulle ha ärjat en hektar på cirka 41 kilometer, vilket enligt 

Tabell 5. Genomsnittligt slitage per ärjad hektar utifrån experiment med repliken av Stockholmsbillen.
Plats Slitage/gram Km gr/km gr/ha
Båtsmanstorp 6 2,50 2,4 120
Båtsmanstorp 6 2,20 2,7 120
Allmogeåkern 6 3,64 1,6 90
Allmogeåkern 7 2,70 2,6 100
Norra tvåsädesåkern 7 3,20 2,2 80
Norra tvåsädesåkern 8 3,20 2,5 90
Södra Tvåsädesåkern 9 2,90 3,1 120
Summa 49 100

Källa: Karlsson, C., Förlorat järn – det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål 
(avhandling i manus).
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 beräkningarna ovan verkar vara en rimlig siffra. Här kan vi i tabell 5 även se att utfallet 
blev 2,58 gram/km i snitt för de båda årderbillarna i beräkningen.18

Medeltida behov och förbrukning av järn inom åkerbruket
Med utgångspunkt från de experimentella undersökningar som utförts kommer här 
några exempel på beräkningar av slitage inom åkerbruket. Här är det tre faktorer vilka 
jag utgått ifrån. Utifrån experimenten bestod slitaget av uppskattningsvis 100 gram 
järn och stål per ärjad hektar (10 000 m2). Det betyder att varje tunnland (5 000 m2) 
som ärjades en gång medförde ett slitage på 50 gram järn. Förutsättningarna liknar 
dem där repliken av Stockholmsbillen använts, med en hårdhet på HV 412–463, vilket 
är mycket mjukare jämfört med originalet. Varnhemsbillen ligger närmare vår replik, 
med ett spann mellan HV 159–262. Ett avvikande värde på HV 653 kommer sanno-
likt från det stål som lagts in i billen. Repliken av Stockholmsbillen ligger med andra 
ord i hårdhet emellan de testade arkeologiska fynden. 

Den andra utgångspunkten är att man ärjade åkern med årder och använde tvåsä-
de. Både ärjandet och tvåsädet är belagt i Uppland under medeltid, men det återstår 
en mycket viktig fråga. Hur många gånger ärjade man sina åkrar per år? Man kan utgå 
ifrån att minimum var att ärja en gång på våren och en gång på hösten. Det finns dock 
historiska belägg för att man ärjade flera gånger, inte minst för att jorden skulle bere-
das bättre. Det finns även de som hävdar att man även använde årdret för att mylla ner 
säden vilket skulle ge en extra ärjning. Vi kan dock som minimum räkna med två ärj-
ningar. Detta betyder att vi utgår från att man ärjade halva sin åkerareal (tvåsäde) två 
gånger om året med ett slitage beräknat till cirka 100 gram/hektar eller 50 gram/
tunnland. 

Den tredje faktorn är hur mycket åker som ärjats. I det här fallet kan man ställa upp 
hypotetiska fall med olika stora medeltida gårdar som brukade olika mycket åkermark. 
Vi vet mycket lite om hur stora de åkrar var som faktiskt brukades under medeltiden. 
Därför har jag valt att i dessa räkneexempel utgå ifrån det geometriska kartmaterialet 
från år 1630–1655. Ett projekt vid Riksarkivet har gjort en unik samling med Sveriges 
äldsta storskaliga kartor tillgängliga via nätet. Detta digitala kartarkiv innehåller 
12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630–1655. Den åkerareal som redo-
visas på dessa kartor är inte komplett och därför har detta material endast använts för 
att göra en uppskattning av den genomsnittliga åkerarealen på landskapsnivå. Åkerare-
alen anges i tunnland, vilket motsvarar cirka 5 000 kvadratmeter (1/2 ha). För att få en 
uppfattning om den totala arealen åkermark har jag räknat ut den genomsnittliga are-
alen för att sedan använda ett skriftligt källmaterial från samma tid, vilket ger en upp-
gift om antalet hemman i hela Uppland.

18  Karlsson, C., Förlorat järn – det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål (avhandling i 
manus).
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Jag har valt att först och främst göra beräkningarna på två olika rumsliga nivåer, 
nämligen gården och landskapet. Eftersom experimenten har utförts på Väsby och 
Bögs gårdar i Sollentuna socken i Uppland, var det rimligt att utgå från en av dessa går-
dar som exempel. 

Årsförbrukning åkerbruk
Utifrån dessa siffror, som anger medelvärden för åker och antal hemman, så kan man 
utföra beräkningar för att få ett närmevärde på hur mycket järn som förbrukats eller sli-
taget av järn per år inom åkerbruket. 

Gård
21 tunnland/2 (tvåsäde) = 10,5 tunnland  
10,5×50 gram järn per tunnland 
 =>525 gram×2 (ärjningar) =>
1050 gram järn per år

Landskapet Uppland
Genomsnittligt 18,9 tunnland åker×8 900 = 168 210 tunnland/2 (tvåsäde) =>
84 105 tunnland brukad jord per år
84 105×50 gram järn per tunnland = 4 205 250 gram =>
4 205 kg×2 (ärjning vår och höst) =>
8 410 kg järn per år

Med andra ord behövdes drygt ett kilo järn varje år till ärjningar av åkermarken för en 
normalstor gård med liknande förutsättningar som Väsby gård i Uppland. I Uppland 
har varje år följaktligen behövts 8,4 ton järn för att täcka slitaget från ärjning. Dessa be-
räkningar är naturligtvis inte exakta utan utgör endast ett exempel på hur konsumtio-
nen kan ha sett ut. Men trots att vi endast räknar med ett minimum av slitage och med 
åkrar som bara ärjats två gånger om året, kan vi konstatera, att åkerbruket var en stor-
konsument av järn i det medeltida samhället och att ökningen av konsumtionen var 
oundviklig under denna period, då den brukade åkermarken ökade markant.19

Om vi då jämför dessa siffror med utvecklingen i städerna Lödöse och Bergen blir 
det ur ett agrart perspektiv mycket intressant.20 H. Andersson et al. redovisar ett medel-
tal på 52 ton för 15 medeltida städer under 300 år. En jämförelse med åkerbruket i 
Uppland under motsvarande tid ger cirka 2 520 ton eller 48 gånger så mycket. Kanske 
är det enklare att helt enkelt jämföra ett år, vilket då för de medeltida städerna skulle 
motsvara cirka 180 kg och för åkerbruket i Uppland 8 410 kg. 

Ett annat sätt att relatera uppgifterna är att stadskonsumtionen motsvarar drygt 170 
uppländska gårdar. Med tanke på att de medeltida städerna hade en relativt blygsam 

19  Karlsson, C., Förlorat järn – det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål (avhandling i 
manus).

20  Andersson, H., Hansen, G., Jeffery, S., i denna volym s. 215–255.
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folkmängd, framstår skillnaden då som mindre anmärkningsvärd. Men oavsett om 
åkerbrukets beräkningar ligger i överkant, vilket jag skulle vilja hävda att de inte gör, 
och städernas förbrukning i underkant, kan vi konstatera att förbrukningen inom åker-
bruket var helt dominerande i jämförelse med den urbana konsumtionen. Här skulle 
sannolikt en beräkning per capita ge tydligare utslag, men den måste göras utifrån 
långt drivna generaliseringar angående medeltida invånarantal. Under denna tid var 
också den urbana befolkningsandelen liten i jämförelse med den rurala. 

Det finns ytterligare en parameter att ta hänsyn till. Städerna under medeltiden har 
ofta setts enbart som konsumenter av jordbruksprodukter, men sanningen är att de 
även stod för en del av produktionen. Stadsborna var kanske självförsörjande i högre 
grad än man tidigare trott.21 I städerna hade man även en mer utvecklad specialisering 
av odlingen, i kålgårdar, trädgårdar, humlegårdar och örtagårdar. Låt oss ta Skänninge 
som exempel. Där har omfattande arkeologiska undersökningar inom den medeltida 
stadens ägor utförts under senare år. De så kallade stadsjordarna omfattade cirka 600 
tunnland åkermark under första delen av 1500-talet, samt ängsmark om cirka 230 lass 
hö.22 Med samma beräkningssätt som tidigare skulle förbrukningen av järn inom åker-
bruket i Skänninge under medeltiden se ut så här:

600 tunnland/2 (tvåsäde) = 300 tunnland  
300×50 gram järn per tunnland 
 =>15 000 gram×2 (ärjningar) =>
30 000 gram eller 30 kg järn per år 

Av 15 städer i Sverige och med Skänninge som riktmärke blir då summan 450 kg järn 
per år för städernas medeltida åkerbruk. Detta är mer än dubbelt så stort behov av järn 
i jämförelse med det som redovisas i den tidigare nämnda artikeln om Lödöse (180 kg 
per år).

Det är naturligtvis omöjligt att nå fram till exakta siffror, men om ett försök skulle 
göras att beräkna den totala konsumtionen av järn inom åkerbruket i Sverige utifrån de 
beräkningsgrunder som redovisats kan ett tillvägagångssätt vara följande. Utifrån de 
geometriska kartorna från 1640 går det att uppskatta ett genomsnitt på 12 tunnland 
åkermark per gård.23 Med andra ord är genomsnittet för Sverige mindre än  motsvarande 
för Uppland. Med J. Myrdals antagande, att Sverige år 1300 hade cirka 80 000 gårdar,24 

skulle den årliga förbrukningen eller slitaget därmed uppgå till:

21  Lindberg, S. & Lindeblad, K., Stadsbornas odlingar. Borgare, bröder och bönder. Arkeologiska perspektiv på 
Skänninges äldre historia. Stockholm 2013, Öye, I., Middelalderbyens agrare trekk. Bergen 1998, s. 7. 

22  Lindberg, S. & Lindeblad, K., 2013.
23  Karsvall, O., Åkerstorlek 1640 som indikator på stora medeltida bebyggelser. Medeltida storgårdar: 15 upp-

satser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem. Uppsala 2014.
24  Myrdal, J., Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse. Ett perspektiv på senmedeltidens Sverige. Uppsala 2004.
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80 000 gårdar i Sverige år 1300
12 tunnland/2 (tvåsäde) = 6 tunnland  
6×50 gram järn per tunnland 
 =>300 gram×2 (ärjningar) => 600 gram/år
0,6 x 80 000 = 48 000 kg =>
48 ton/år

Denna typ av beräkningar är naturligtvis hypotetiska, speciellt som vi vet att man inte 
använde årder under den här aktuella perioden i hela Sverige, men ger oss ändå en indi-
kation om att en stor andel av järnkonsumtionen handlade om åkerbruk. 

Avslutning
Var ökad konsumtion av järn en förutsättning för modernisering? I ett historiskt per-
spektiv kan vi konstatera, att järnkonsumtionen i Europa har ökat under hela vår histo-
ria och att ökningen fortsätter under 2000-talet. Idag har vi en konsumtion på cirka 
435 kg järn och stål per capita i Sverige. 

Den högmedeltida expansionen och moderniseringen gjorde det möjligt att kon-
trollera det ökande överskottet inom matproduktion. Det ledde i sin tur till nya meto-
der för reglering och organisation av produktionen, vilket gjorde det möjligt för hela 
samhället att växa till en ny stat. Andelen brukad åkerjord ökade, likväl som skördarna 
och Sveriges befolkning. Specialiseringen inom olika hantverk och yrkesgrupper samt 
en ökande urbanisering gjordes möjliga genom det jordbruksöverskott som större are-
aler brukad jord och bättre teknik skapade. Man kan med andra ord konstatera att den 
agrara sektorn förändrade det medeltida landskapet och var en bas för framväxten av 
såväl nya städer som ett nytt samhälle. Men detta var lika sant för de järnproducerande 
områdena. De nya bergslagsområdena och det ökande blästbruket under högmedelti-
den var nödvändiga för den agrara expansionen som i sin tur möjliggjorde befolknings-
ökningen. En ökad järnproduktion tillsammans med en ökad järnkonsumtion var med 
andra ord en förutsättning för de stora förändringarna och moderniseringen av det 
medeltida samhället. Kanske gäller detta även för vår historia från medeltid och fram 
till idag men det ligger utanför ramarna för detta arbete. 

Min hypotes var att både produktion och konsumtion av järn ökar betydligt under 
denna period och att synen på järn delvis förändras. Vi kan konstatera att vi har en tyd-
lig ökning i produktionen av järn under vår undersökningsperiod. För detta finns flera 
tydliga bevis i form av arkeologiska lämningar av hyttplatser, masugnar och slaggvarp 
från blästproduktion. 

När det gäller konsumtionen är bilden något mindre tydlig. Det vi vet är att man 
vid arkeologiska undersökningar relativt sett finner mer järn i de medeltida lagren jäm-
fört med äldre lager.25 Vi vet också att jordbruksredskap av järn blir större och tyngre 
25 Svensson, K. & Hållans, A., 1998.
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under perioden.26 Vi vet också att man väljer att använda järn till föremål som är utsat-
ta för extremt slitage, till exempel hästskor som blir vanliga under denna period. Detta 
syns även tydligt i de tabeller som redovisas i artikeln av Andersson med flera i denna 
volym. Där är hästskor och hästskosöm två av de största fyndkategorierna. Under me-
deltiden börjar man också använda järn till nya typer av föremål och föremålskatego-
rier, vilket man kan utläsa om man jämför undersökningarna av P. Hansson med J. Myr-
dal och M. Johansson. Huvudsakligen använder man järn till byggnader vilket inte var 
vanligt tidigare, men även när det gäller andra kategorier ökar variationsbredden inom 
de olika kategorierna av järnföremål. Alla dessa pusselbitar leder oss till slutledningen 
att konsumtionen av järn ökar under den första delen av medeltiden. Vi kan också kon-
statera att jordbruket är en stor konsument av järn relativt andra kategorier. Detta dels 
utifrån de resultat med experimentellt åkerbruk som redovisats i relation till de fynd 
man gjort i städer, dels utifrån smideslängderna från kungsgårdar från 1500-talet. 

Hypotesen om ökad produktion och konsumtion av järn anser jag att det finns 
goda bevis för. Tanken om att synen på järn delvis förändras under denna tidsperiod 
kräver mer forskning. Men jag tror att synen på järnet går, från ett högt skattat och an-
vändbart material som återanvändes och brukades med varsamhet. I stället ses järnet i 
högre grad som en konsumtionsvara där man räknar med ett stort slitage. Järnet brukas 
och förbrukas som en vara på en marknad där tillgången var god. Sannolikt hänger det-
ta synsätt även ihop med andra förändringar som sker med marknad, monetarisering 
och synen på arbete. 

26 Myrdal, J., 1985.
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Inledning
… men var får han kniven från utan en smed? Utan mannen som hanterar metall, var skaffar 
man hammare och liar, skäror, saxar och hyvlar? Vapen och rustningar, pilspetsar, pikar och 
gevär? Var skaffar man de havsbeseglande skeppen och deras ankare? Änterhakarna, nubbar-
na, hakarna, gångjärnen, eldgafflarna, tängerna? Spetten och kittlarna, trefötterna, ring-
brynjorna, spännena och borrjärnen? Var skaffar man sina knivar?
 Utdrag från Hilary Mantel, ”Wolf Hall”. Weyler. 

Detta skönlitterära citat säger mycket om behovet av smeder och järnmaterial i den 
medeltida staden. Förvisso rör sig handlingen i romanen Wolf Hall i 1500-talets Eng-
land, men det här avspeglar en verklig och lång tradition. Järnet har varit viktigt som rå-
material under medeltiden och studier av järnproduktion, tekniker och omfattning av 
råjärn från sjöar, mossar och berg har ägnats stor uppmärksamhet i forskningen i Skan-
dinavien. Ändå är det förvånande, att järnbearbetning och järnanvändning i städerna 
inte har diskuterats särskilt mycket. I denna studie vill vi aktualisera grundläggande frå-
gor kring bruket av järn och bearbetning av järn i medeltidsstäderna i Skandinavien. 

Vi kommer att ta upp frågan hur mycket järn en medeltida stad konsumerade. Vilka 
typer av föremål av järn finner vi i det arkeologiska materialet i den medeltida staden? Vi 
vill också ge några synpunkter på frågan om artefakterna kom från stadens egna smedjor 
eller om de importerades till staden. Utgångspunkten är arkeologiskt material från två 
skandinaviska medeltidsstäder, Lödöse i Sverige och Bergen i Norge. Vi behandlar frå-
gorna mot bakgrund av redan existerande klassifikationer och dateringar av arkeologiskt 
material. Studien är således att betrakta som ett första test inom problemfältet. 

De två städerna ligger i olika kontexter, geografiskt, politiskt och ekonomiskt och 
vi vill se om man kan spåra både likheter och olikheter i orternas användning av järn. 
Frågorna skall, i den grad det är möjligt, belysas i ett diakront perspektiv. Bland annat 
skall vi värdera om förändringar i produktions- och konsumtionsmönster kan spåras 
över tid. Avslutningsvis sätter vi in våra resultat i en bredare kontext, där vi diskuterar 

H a n s  A n d e r s s o n ,  G i t t e  H a n s e n  o c h  S o n i a  J e f f e r y

Järn och städer.
Tankar kring det arkeologiska materialet i 

Bergen och Gamla Lödöse
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om användningen av järn får en annan karaktär, organisatoriskt och innehållsmässigt, 
under högmedeltid i ett nytt urbaniseringsmönster i förhållande till vikingatid/tidig 
medeltid.

Litteratur och källmaterial
När man börjar undersöka den svenska och norska forskningen om järnsmide under 
1100-, 1200- och 1300-talen slås man av, som redan antytts, hur liten litteraturen är. 
Folke Lindbergs klassiska bok om de svenska hantverkarna under medeltid och äldre 
vasatid berör bara i mera allmänna ordalag järnhantverket under äldre medeltid. Kon-
centrationen ligger på senmedeltid och 1500-tal.1 Ser man till en nyare norsk stadshis-
toria som Knut Helles om Bergen möter man en liknande situation. I ett kapitel om 
hantverk behandlas järnhantverket på någon enstaka sida, medan andra hantverk får 
betydligt större utrymme.2 Det har naturligtvis sin orsak i att det skriftliga materialet 
är mycket litet för denna period, men också i att det finns så få sammanställningar av 
det arkeologiska material som tagits fram. 

Det arkeologerna framför allt varit intresserade av är framställningen av järn an-
tingen i form av blästjärn eller masugnsjärn.3 Själva föremålsproduktionen har i betyd-
ligt ringare grad fångat forskarnas intresse. I dokumentationen och rapporterna från de 
många stadsarkeologiska undersökningar som gjorts i Sverige och Norge finner man 
ofta summariska översikter över föremål, som har grävts fram. Om smedjor har påträf-
fats har det naturligtvis nämnts, men större samlade översikter eller syntetiserande ar-
beten saknas.

De arkeologiska uppgifterna om tidig smidesverksamhet i de svenska medeltida stä-
derna är ganska få. Några städer skiljer sig likväl ut, nämligen Visby, Lödöse och Jönkö-
ping. Här har man sett tydliga spår efter smidesverksamhet, både primär- och arte-
faktsmide. Det kan ju naturligtvis hänga samman med att de alla är arkeologiskt under-
sökta i en betydande omfattning i motsats till många andra städer. Hans Andersson har 
tagit upp frågan om järnproduktionen i de svenska medeltida städerna framför allt på 
grundval av de arkeologiska fynden av slagger. Tyngdpunkten i hans arbete ligger på 
själva framställningen av råjärn, där vissa städer uppenbarligen hade en viktig roll. Tre 
sådana exempel var just Jönköping, Lödöse och Visby.4 Föremålsbeståndet i de svenska 

1 Lindberg, F., Hantverkarna. 1. Medeltid och äldre vasatid. Den svenska arbetarklassens historia. Stockholm 
1947. 

2 Helle, K., Bergen bys historie. Bd 1. Kongssete og kjøpstad. Fra opphavet til 1536. Alma Mater. Bergen 1995.
3 För en översikt se till exempel Larsen, J.H., ’Jernvinneundersøkelser’, i: Faglig program band 2. Varia band. 78. 

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo 2009, s. 250 och Magnusson, G., (red.). Med Hammare 
och Fackla XLI. Sancte Örjens Gille. Kristianstad 2010.

4 Andersson, H., ’Järn, stad och statsbildning’, i: Med Hammare och Fackla XLI. Sancte Örjens Gille. 
Kristianstad 2010, Andersson, H., ’Inledning’, i: Nordman, A.-M., Nordström, M. och Pettersson, C., 
(red.). Stormaktsstaden Jönköping 1614 och framåt. Jönköpings läns museum. Jönköping 2014. 
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städerna har inte diskuterats på något samlat sätt, även om de senaste decenniernas ar-
keologiska undersökningar i städerna har gett mycket nytt material. 

I Norge är situationen något bättre. I samband med publicering av de stora utgräv-
ningar, som ägde rum i Oslo under 1970 till 1980-talen, har Gerd Færden gett en redo-
görelse för järnfynd och smidesverksamhet, som kunnat påvisas i Gamlebyen, Oslo5. 
Færdens arbete är ett gott referensverk för arkeologer som skall klassificera ett metallfö-
remålsmaterial. Ulla Bergquists arbete om organisationen av metallbearbetning på Fol-
kebibliotekstomten i Trondheim är också ett arbete som måste framhävas.6 Det har ock-
så skapat ett underlag för en mera samlad diskussion om hantverk på Folkebiblioteks-
tomten.7 Med utgångspunkten i medeltidsmaterialet från Bergen har flera avhandlingar 
skrivits som inkluderar järnobjekt som delar av föremålsgrupper som vapen, nycklar och 
verktyg för bearbetning av trä.8 Gitte Hansen har i sin undersökning om framväxten av 
staden Bergen behandlat järnföremål och smidesverksamhet för perioden fram till 
1170.9 För det norska järnmaterialet liksom för det svenska får man annars vända sig till 
utgrävningsrapporter och originaldokumentationen från arkeologiska undersökningar 
för att få kunskap om produktion och förbrukning av järn i medeltiden. 

Där står vi nu. En materialsituation, där det skriftliga ger oss mycket lite att utgå 
från och där det är svårt att skaffa sig en överblick över det arkeologiska materialet, som 
vi måste ha som grund för att diskutera järnets användning i städerna. Man skulle öns-
ka sig en genomgång av medeltida material som den Pär Hansson gjorde i sin studie 
från 1989.10 Här ges både en överblick i stort av järnmaterialet under undersökningspe-
rioden, men också ett försök att redovisa åtgången av järn, bland annat i ett försök att 
bestämma hur mycket järn en vikingatida gård hade behov av. 

Bergen och Lödöse 
Bergen ligger på Norges västkust. Den medeltida stadskärnan finner man runt Vågen, en 
bukt som skär in i landet österut från den nord-sydgående sjöleden. Den äldsta bebyg-
gelsen sträckte sig norr om Vågen mellan foten av Fløifjellet och Vågen i stadsområdet, 
det som idag kallas Bryggen och Vågsbunnen. På Holmen, nordväst om stadsområdet, 

5 Færden, G., ’Metallgjenstander’, i: Molaug, P.B. & Schia, E., (red.). Dagliglivets g jenstander. I. Akademisk 
Forlag. Øvre Ervik 1990.

6 Bergquist, U., Gjutning och smide. Meddelser. Fortiden i Trondheim bygrunn. Trondheim 1989.
7 Christophersen, A. och Nordeide, S.W. Kaupangen ved Nidelva. Riksantikvarens skrifter. Trondheim 1994.
8 Nøttveit, O.-M., Middelalderske våpenfunn fra Vestlandet. Universitetet Bergen 2000, Reinsnås, A., ’Locks 

and keys from Viking Age and Medieval contexts – tool and symbols’, i: Øye, I., (red.). Small Things 
Forgotten. Locks and Keys & Board Games. Bergen 2013. Husvegg, J.R., Redskaper for tre. En undersøkelse av 
middelalderske redskaper for bearbeiding av tre fra Bergen og Vestlandet. Bergen 2011.

9 Hansen, G., Bergen c. 800–c. 1170. The Emergence of a Town. The Bryggen Papers. 6. Bergen 2005, s. 157–203.
10 Hansson, P., Samhälle och järn i Sverige under järnåldern och äldre medeltiden. Exemplet Närke. Aun. 13. 

Uppsala 1989.
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Figur 1. Karta över Bergen med den ursprungliga markytan och strandlinjen omkring år 1000 samt da-
gens hamnfront inritade. Grävningsfält som ingår i studien är markerade och grävningsfält som nämns 
speciellt i texten markerade med kursiverade siffror: (1) BRM 0 Bryggen gravningen 1955–79; (2, 3) 
BRM 76 Rosenkrantzgate 4 1979 och 1981; (4) BRM 104 Finnegården 6a 1981; (5) BRM 110 Finnegår-
den 3a 1983; (6) BRM 237 Dreggsalmenning 14–16 1986 och 1990; (7) BRM 346 Skostredet 10 1992; (8) 
BRM 245 Domkirkegaten 6 1987.
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låg medeltidens kungsgård och borganläggning men också kyrkor, biskopsgård och 
klosteranläggning. Söder om Vågen, på Nordnes fanns kloster och ärkebiskopens gård 
(figur 1). Den första regleringen av stadsområdet skedde mest sannolikt i andra fjärde-
delen av 1000-talet, men det är först från början av 1100-talet, som Bergen fungerade 
som ett levande urbant samhälle med bebyggelse på stadsinvånarnas tomter på Bryg-
gen och i Vågsbunnen.11 Under medeltiden grundlades minst 19 kyrkor och 8 kloster/
hospital. Bergen blev biskopssäte och ärkebiskopen byggde en gård i staden. 12 

Från slutet av 1100-talet och fram i nyare tid var Bergen en viktig internationell 
handelsstad, från senmedeltiden med Det tyska kontoret som en central aktör. Bebyg-
gelsen längs hamnfronten på dagens Bryggen var stadens viktigaste hamn- och handels-
kvarter. Den har från 1100-talet präglats av långsträckta handelsgårdar, som vanligen 
bestod av två rader med träbyggnader med en gemensam passage i mitten. Från passa-
gen hade man tillträde från kajområdet vid Vågen till stadsgårdens bakre del, som 
sträckte sig upp till Stretet, dagens Øvregate. Stretet var under medeltiden stadens hu-
vudstråk på land. Den gick på tvären genom staden från Sandbru i nordväst, där den 
gav tillträde från kungsgårdsområdet på Holmen till stadsområdet. Vägen fortsatte se-
dan i bakdelen av handelsgårdarna på Bryggen, passerade älven, som rann nedför da-
gens Vetrlidsalmenning, och löpte vidare genom Vågsbunnenområdet och ut ur stads-
området längst ner i sydöst. Områdena ovanför handelskvarteret på Bryggen och Vågs-
bunnenområdet tycks ha varit bostads- och industriområden under medeltiden. Här 
har Bergens få arkeologiska fynd av smedjeverksamhet gjorts. I Vågsbunnen är det an-
nars rester efter omfattande garveriverksamhet och läderarbete, som karakteriserar ar-
keologin. 

Lödöse ligger på östsidan av Göta älv, cirka 40 km från dess mynning i havet. De 
äldsta spåren av bebyggelse går tillbaka till sent 1000-tal. Under senare delen av 1100-ta-
let och 1200-talet utvecklades den medeltida staden starkt till att bli en viktig handels-
plats. Fynd av myntningsunderlag av läder visar, att Lödöse redan vid 1100-talets mitt 
var en betydande myntort. Under 1200-talet byggdes borgen ut och ett dominikan-
konvent etablerades. Redan tidigare fanns tre kyrkor varav en övertogs av klostret. Sta-
dens politiska roll var som störst under årtiondena kring 1300. Senare började stadens 
betydelse att avta och den bebyggda ytan minskade. På 1520-talet förlorades stadspri-
vilegierna för första gången och 1646 definitivt.

De båda städernas historia skiljer sig åt på flera sätt, men har också likheter. Deras 
geografiska läge är olika. Bergen ligger havsnära och var under medeltiden, som i dag, 
en central punkt på en lång kuststräcka. Lödöse ligger relativt långt in i landet, men vid 
Göta Älv, som gav smidig tillgång till Kattegatt och Nordsjön. Internationella kontak-
ter finns belagda redan under tidigt 1100-tal. Bergen utvecklades till en europeisk 

11 Hansen, G., 2005.
12 Lidén, H.E. & Magerøy, E.M., Norges kirker. Bergen. 1. Gyldendal norsk forlag. Oslo 1980, Lidén, H.E, & 

Magerøy, E.M., Norges kirker. Bergen. 2. Gyldendal norsk forlag. Oslo 1983.
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Figur 2. Karta över det medeltida Lödöse. Ritning av Katarina Kåhre, Lödöse museum.
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 betydande stad från slutet av 1100-talet. Lödöse genomgick också en liknande utveck-
ling, dock i betydligt mer blygsam skala. Kontaktfältet såg delvis lika ut för båda stä-
derna internationellt. Inte bara Bergen blev inkluderat i hanseaternas handel. Det 
skedde också för Lödöse, även om det var skillnad i betydelse och organisation. Under 
båda orternas tidiga historia från 1000-tal och under tidigt 1100-tal, med någon för-
skjutning framåt i tiden för Lödöses del, kan man skymta en struktur, där aktiviteter på 
privata stormansgårdar och kungsgårdar spelade viktiga roller.

Byggenskapen i städerna visar både likheter och olikheter. Kyrkor, kloster och borg 
fanns i båda, även om volymerna var betydligt större och mera betydande i Bergen. 
Borgbebyggelsen var av trä i båda städerna. 

I Norge ägde medeltidens järnproduktion fram till mitten av 1300-talet i första 
hand rum i de östliga fjälltrakterna i Sydnorge.13 Därför ligger Bergen relativt perifert i 
förhållande till de stora produktionsområdena. I Sverige var bilden mera komplicerad. 
Här har vi att räkna med både blästbruk och masugnsbruk. När det gäller Lödöse pe-
kar undersökningar av järn från blästbruk på att de närmaste kontakterna var med 
Västergötland och Jönköpingsområdet.14 Lödöse och Bergen har långa traditioner av 
arkeologiska undersökningar. Det arkeologiska källmaterialet är stort för båda platser-
na, också när det gäller metallartefakter. 

Det arkeologiska material som undersöks här kommer från städernas handels- och 
hantverkskvarter, där de vanliga människorna bodde, inte från kyrkliga eller kungliga 
anläggningar. Vi kommer, som redan nämnts, att använda oss av redan existerande 
klassificeringar av det arkeologiska materialet. För Bergens del är dessa gjorda i anslut-
ning till utgrävningsverksamheten från 1950-talet och framåt och för Lödöses del i an-
knytning till undersökningarna från 1960-talet och framåt. De har alltså inte gjorts av 
experter på sakområdet, utan av arkeologer, som har haft en grundläggande insikt i nivå 
med kunskapsnivån i deras samtid, när det gällde de vanligaste artefaktgrupperna från 
medeltiden. För bergenmaterialet gäller ett undantag för material, som daterats till ti-
den före 1170, samt vapen, nycklar och redskap för bearbetning av trä som är nyklassi-
ficerade i anslutning till forskningsarbete.15 När det gäller smidesverksamheten i Ber-
gen har denna endast i liten utsträckning studerats. Gitte Hansen har som nämnts gett 
en översikt av metallbearbetning i Bergen före 1170, och från Konservatorsskolen i Kö-
penhamn föreligger en rapport med en bedömning av slagg påträffat i redeponerade 
kulturlager i Vågsbunnen.16 

13 Larsen, J.H., 2009, s. 250, Narmo, L.E., JKS tradisjonens utbredelse i sein vikingtid og middelalder (950–
1350). Distribusjon på grunnlag av data fra Askeladden og felttest av grensen mot Hallingdal. Rapport. Narmo 
Arkeologitjenester. 08.09.2013. Academia.edu., s. 1–55.

14 Grandin, L., Hjärthner-Holdar, E. och Englund, M., Järnsmide i Visby och Lödöse. Arkeometallurgisk 
undersökning av slagger. Gotland, Visby, fornlämning 107:1. Västergötland, St. Peders socken, Lödöse, 
fornlämning 23:1. UV GAL Rapport 1654–7950. Uppsala: Riksantikvarieämbetet 107. 2012. Hansen, G., 
2005.

15 Nøttveit, O.-M., 2000, Hansen, G., 2005, Husvegg, J.R., 2011, Reinsnås, A., 2013.
16  BRM 245 Arkivrapport om Metalhåndverk i Bergen v. Brinch-Madsen, H., Bergen 1995.
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Lödöse är kanske den medeltida stad i det medeltida Sverige, som har täckts allra 
bäst av arkeologiska undersökningar. Närmare cirka 30 % av den medeltida ytan beräk-
nas ha undersökts.17 Därifrån finns ett rikt fyndmaterial. I detta finns också ett omfat-
tande material, som kommit fram genom undersökningar av två betydande områden 
med smedjor i östra och i norra delarna av staden. Järnmaterialet har emellertid knap-
past studerats alls. Den enda som har gjort det är Kristina Carlsson, som har bearbetat 
material från tre undersökningar, där också metallfynden ingår (DC, NE och GI).18 
Till detta kommer GAL:s (Riksantikvarieämbetets geoarkeologiska laboratorium) un-
dersökning av slagger från primärsmide, som är hämtade från de båda smedjeområde-
na i öster och norr.19 För vår undersökning har inga nyklassificeringar gjorts. 

Bevaringsförutsättningarna för järn på respektive orter är viktiga för en värdering av 
föremålens representativitet. För Bergen gäller att de flesta arkeologiska undersök-
ningsområdena är fuktiga, varför bevaringsförhållandena för de flesta organiska mate-
rialen är goda, medan metallerna generellt anses vara sämre bevarade. Metaller finns 
ändå i fyndsamlingarna från den medeltida staden. I Lödöse är bevaringsförhållandena 
mycket goda för allt organiskt material och trots fuktiga kulturlager tycks även järnet 
ha bevarats bra. Ett stort antal icke konserverade rostklumpar förekommer dock, vilka 
ofta klassificerats som oidentifierade föremål.

En utmaning är hur vi skall mäta förekomsten av järn och föremål. Vanligtvis är det 
antingen vikt eller antal fragment, som ger underlag för kvantifiering i arkeologisk 
forskning. Vi kommer att använda oss av vikt, där sådana upplysningar föreligger, an-
nars av antal artefakter/fragment. För en del av bergensmaterialet är materialet vägt. 
Detsamma gäller i ett fall för Lödöse. För både Lödöse och Bergen gäller att ”antal frag-
ment” möjligtvis både kan omfatta ett antal fragment av ett och samma föremål eller 
utgöra skilda föremål. 

De tillgängliga materialen från de två städerna kan delvis endast svara på olika frå-
gor och materialen kan inte i alla avseenden jämföras. Vi kommer att dra in valda delar 
av materialet från Lödöse och Bergen, när vi belyser de olika problemområdena. Vi re-
dogör närmare för materialen, dess möjligheter och begränsningar allt eftersom de be-
handlas. Vi startar med frågan hur mycket järn som användes. Här gör vi två djärva ex-
periment baserade på vikt och vi ser på andelen järnfynd gentemot andra kategorier av 
fynd för att bedöma omfånget av järnförbrukning i de två städerna. 

17 Carlsson, K., ’Kungahälla, Lödöse och Skara – om urbanisering i ett tidigmedeltida gränsland’, i: Andersson, 
H., Hansen, G., och Øye, I., (red.). De første 200 årene – nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer. 
UBAS Nordisk. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Vol. 5. Bergen 2008, s. 47.

18 Carlsson, K., Tre kvarter i Gamla Lödöse – kronologi och funktion. Urbaniseringsprocesser i Västsverige. 
En utvärdering av uppdragsarkeologins möjligheter att belysa historiska processer. GOTARC. Serie C. 
Arkeologiska skrifter, 19, Göteborg 1998; Carlsson, K., Var går gränsen? Arkeologiska uttryck för religiösa och 
politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000–1300. Lund Studies in Historical Archaeology. 
Uddevalla 2007, Carlsson, K., 2008, s. 227–244. 

19 Grandin, L., et al. 2012.
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Hur mycket järn konsumerade en medeltida stad?
Bergen

Vi börjar med exempel från Bergen. Vi går här in i de arkeologiska källorna från tre in-
fallsvinklar, där vi ser både möjligheterna och problemen att komma åt verkligheten. 
Först gör vi en närstudie av järnförbrukningen i 1100-talets Bergen, därnäst ser vi mera 
generellt på förekomsten av järnföremål versus andra föremålskategorier upp genom 
medeltiden på åtta grävningsfält och till sist går vi in i fyra av dessa för att få en översikt 
över förbrukningen av järn i ett diakront perspektiv. 

Bergen, järnförbrukningen på 1100-talet, det första djärva experimentet
Materialet omfattar fynd från alla tillgängliga arkeologiska kontexter daterade mellan 
cirka 1100 och cirka 1170. Under denna tid i Bergens historia var bebyggelsen i huvud-
sak koncentrerad utmed dagens Bryggen. Området, som motsvarade dagens Vågsbun-
nen, var förmodligen fortfarande inte så tätt utbyggt. Endast på några få lokaler har vi 
spår av bebyggelse i denna del av staden och de har tillsammans gett få artefakter, dock 
inga av järn.20

Materialet är väldaterat och nyklassificerat. Allt som allt omfattar det samlade arte-
faktmaterialet från denna tidsperiod ungefär 9 345 fynd från 11 utgrävningar. Den sto-
ra Bryggenundersökningen (BRM 0 1955–1979) (figur 1, fält 1), står för cirka 86 % av 
dessa fynd.21 Metallfynden utgör 192 st av alla fynden. Av dessa är 176 järnföremål, vil-
ka utgör 1,9 % av det totala antalet fynd från cirka 1100−cirka 1170. De 176 järnföre-
målen väger tillsammans 3 330 gram. Med utgångspunkt från dessa siffror skall vi göra 
en grov uppskattning av den minsta mängden av järn, som behövdes för att tillfreds-
ställa de behov som 1100-talets befolkning i Bergen hade. Detta kan brukas som ut-
gångspunkt för en diskussion om befolkningens användning av järn som råmaterial på 
1100-talet.

På en av stadsgårdarna, som låg mot Vågen, tomt 6/D, utgrävd på Bryggen-gräv-
ningen, hittades 46 järnföremål. De hade en total vikt av 1 209 gram. Endast 250 m2 av 
tomten grävdes ut och om man utgår från samtida tomter i den här delen av staden, bör 
tomten 6/D ha omfattat mellan 440 och 480 m2. Om vi har 460 m2 som en genom-
snittlig tomtstorlek och förväntar oss 4,8 gram järn/m2 skulle vi hypotetiskt ha funnit 
2 225 gram järn, om hela tomten 6/D hade grävts ut. 

Denna tomt kan tjäna som ett representativt exempel på en stadstomt vid hamnen 
i Bergen mellan cirka 1100 och cirka 1170. Med utgångspunkt från en rekonstruktion 
av tomterna i 1100-talets Bergen kan man anta, att åtminstone 37 tomter, som motsva-
rade tomt 6/D, hade en bebyggelse längs vattenfronten i de norra och mittersta delarna 

20 Hansen, G., 2005.
21 För detaljer om urval och dateringar se Hansen, G., 2005, s. 42–50 samt 105–108.
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av stadsområdet (dagens Bryggen). I tillägg till denna del av staden var områden längre 
in mot land utmed Fløifjellet och dagens Vågsbunnen också bebyggda, förmodligen 
dock inte så tätt som vid vattenfronten. Det är emellertid svårt att ge en kvalificerad be-
dömning om konsumtionens omfattning i de senare områdena. Vi får nöja oss med att 
ta hänsyn till de 37 egendomarna i hamnområdet.

Om de 37 tomterna i hamnområdet hade grävts ut på samma sätt som tomten 6/D 
skulle cirka 82 kilogram (37 x 2 225 gram) järn ha påträffats. Detta tal är förvånansvärt 
lågt i förhållande till exempelvis Pär Hanssons beräkning av förbrukningen av järn i ett 
vikingatida hushåll (se nedan). Hur skall vi förklara bergensiffrorna? Vilka mekanis-
mer ligger bakom detta? 

Som tillägg till uppgifterna om bevaringsförhållandena för järn i kulturlagren, som 
vi redan har varit inne på, finns det ändå flera skäl, varför järnobjekten, som har påträf-
fats i arkeologiska undersökningar, inte representerar den totala mängd som verkligen 
konsumerades under 1100-talet. Först har vi alla de metodiska orsakerna; arkeologer 
finner inte ”allting”; det är möjligt att rostiga klumpar av jord oftare har blivit förbi-
gångna än mer lätt identifierbara objekt. Det kan kanske också vara så att järnklumpar 
inte ens bedömts som objekt överhuvudtaget och därför inte ansetts värda att samla in. 

Järnartefakterna har påträffats på lokaler, som blev undersökta mellan 1955 och 
1992. Under denna tidsperiod utvecklade sig de arkeologiska fältmetoderna liksom 
strategierna för att insamla fynd. Det är därför på sin plats att fråga sig, om insamlings-
strategierna över tid har påverkat antalet/omfattningen av järn, som togs om hand från 
1955 och framåt. Fynd från de stora Bryggen-grävningarna (BRM 0 1955–1979) ut-
gör, som tidigare anförts, den ojämförligt största delen av 1100-talets samling av fynd. 
Som en del av bedömningen av omfattningen, som lämnats ovan, är det intressant att 
se hur metallfynden är representerade på detta undersökningsområde jämfört med 
områden undersökta vid senare tidpunkter med mera finmaskiga insamlingsrutiner.

158 av järnobjekten stammar från Bryggen-utgrävningarna (1955–1979). De utgör 
1,95 % (158 av 8081) av alla fynd från denna utgrävning, som kunnat dateras till 1100–
1170. De återstående 18 objekten är från fem undersökningar som genomfördes 1981 
och 1992 (BRM 94 Øvregaten 39, BRM 104 Finnegården 6a, BRM 110 Finnegården 
3, BRM 237 Dreggsalmenning 14–16 och BRM 342 Vetrlidsalmenningen). De utgör 
1,42 % (18 av 1264) av alla 1100–1170-fynd från dessa grävningar. Att döma av dessa 
siffror tycks det som att metallfynd representerar en större del av den totala fyndmäng-
den på Bryggen-lokalen än de gör på de fem andra lokalerna. Det är alltså knappast in-
samlingsmetoderna, som ligger bakom de låga talen för järnfynd.

En stor andel av föremålen, som ingår i denna del av studien, var mer eller mindre 
kompletta, när de hamnade i kulturlagren, men på grund av bevaringsförhållandena i 
marken är de i dag något korroderade. De flesta objekten har konserverats, men har inte 
återfått sin originalvikt vid konserveringen. Allt som allt är det troligt, att föremålen 
hade en något högre vikt ursprungligen än när de vägdes i magasinen efter konservering. 
Likväl är det förmodligen faktorer, som ligger bakåt i medeltiden, som är viktigast, när 
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vi skall förstå kvantiteten av järnartefakter före 1170 i Bergen. Här är det mycket som 
tyder på att frågan om återanvändning av metall är central. 

Bland 1100-talsfynden finns inte större järnföremål som till exempel yxor för träar-
beten. Det är faktiskt så att endast tio av de tillvaratagna föremålen från perioden mel-
lan 1100 och 1170 väger mer än 50 gram, endast fyra väger mer än 100 gram. Föremål 
som vi kunde förvänta oss att finna parvis såsom till exempel gångjärn för dörrar har 
endast hittats ett och ett. Detta tyder på att järn måste ha återanvänts gång på gång, så 
när vi arkeologiskt finner järnföremål bör det vara föremål som tappats bort eller på an-
nat sätt förlorats och sedan inte tagits till vara. Detta sista kan också förklara, att en stor 
andel av fynden var relativt hela/intakta när de hamnat i jorden. För att ta ett exempel. 
Efter en ödeläggande brand, sådan som den som förstörde det mesta av Bergen 1170/71 
och de flesta av de lokaler som ingår i denna del av studien och som markerar slutet av 
den arkeologiska horisonten mellan 1120-talet och cirka 1170, återvände borgarna sä-
kerligen till den brända tomten och gick igenom resterna för att leta efter allting, som 
kunde räddas och återanvändas.

För att återvända till de 82 kilogram järn i våra beräkningar måste detta järn således 
representera mängden av järn, som gick ur cirkulation och som måste ersättas över en 
cirka 70 år lång period och inte mängden av järn som faktiskt togs i bruk och konsume-
rades. De 82 kilogram är självfallet ett minimum, men mängden är fortfarande förvå-
nande liten, till och med om vi fördubblar eller fyrfaldigar den. Denna djärva detaljstu-
die visar således, trots många osäkerhetsmoment, att det troligen inte var en särskilt 
hög konsumtion av järn i 1100-tals-staden Bergen.

Bergen, förekomst av järnföremål jämfört med                                                                                       
andra föremålskategorier under medeltiden

Från perioder efter 1170 har vi inte data som är tillgängliga för hela Bergen för en detal-
jerad utvärdering av andelen järnfynd gentemot andra fynd upp genom de århundra-
den som medeltiden omfattar. Vi har heller inte upplysningar om vikt. Vi har sett att 
andelen järnföremål jämfört med andra föremål, var låg i perioden 1100–1170 och att 
mängden järn, som gick ur bruk i perioden, var förvånande liten mätt i vikt. Som ut-
gångspunkt för den följande diskussionen har vi antagit, att andelen fynd av järn jäm-
fört med andra kategorier av föremål kan ge en viss insikt i om mängden av järn, som 
blev förbrukad genom medeltiden, var ”stor” eller inte.

Vi startar med åtta grävningar från olika områden i Bergen för att få en viss översikt 
över andelen metallfynd eller andelen sannolika järnföremål i förhållande till andra ka-
tegorier av fynd, vilket kan ge en god förnimmelse av det spektrum av ”andel järn” vi 
kan förvänta att finna i Bergen (jämför figur  1 för lokalisering). Fält 1–5 ligger på 
Bryggen i (bostads-), hamn- och handelskvarteret längs Vågen, fält 6–8 ligger i (bo-
stads-) och hantverkskvarter, dels ovanför Stretet i Sandbruområdet i den norra delen 
av stadsområdet (6), dels i Vågsbunnenområdet (7–8).
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Tabell 1 visar att genomsnittligt ligger andelen metallfynd/sannolika järnfynd på 
2,3 % för alla åtta undersökningarna. Annars ligger andelen järnfynd/metallfynd på 
mellan 0,23 % och 6,30 % med de lägsta talen på 0,23–2,4 % i hamn- och handelsom-
rådet på Bryggen och de högsta, 3,3 % och 6,3 % i två utgrävningsfält i hantverkskvar-
teren vid Sandbru och i Vågsbunnen. I dessa fält har det, som vi skall komma närmare 
in på senare, också påträffats rester efter smedjeverksamhet. I grävningsfält 7, där gar-
veriverksamhet har ägt rum, måste andelen på 1,7 % karakteriseras som låg.

Bergen, förbrukning av järn över tid
För att kunna se förändringar i förbrukningen av järn över tid i Bergen har vi gått när-
mare in på fasindelat material i fyra arkeologiska undersökningar, där det föreligger 
tillräcklig information om dateringar och föremålsmaterial för vårt ändamål. De fyra 
är: Finnegården 6a (BRM 104), som ligger på dagens Bryggen, Dreggsalmenning 14–
16 (BRM 237), som ligger ovanför Stretet nära dagens Sandbrugate i den nordvästra 
delen av stadsområdet samt Domkirkegaten 6 (BRM 245) och Skostredet (BRM 346), 
som båda ligger i dagens Vågsbunnen-området (se figur 1).22 Dessa undersökningar är 
utförda mellan 1986 och 1992 med finmaskiga metoder, där man kan förvänta sig, att 
alla artefakter av järn blev insamlade. Mikroelement som glödskal är inte registrerat i 
fyndförteckningarna. Eftersom materialet inte blev sållat eller genomsökt med magnet 
under grävningarna, vet vi inte, om avsaknaden av glödskal har sin orsak i att de inte 
funnits eller att de endast inte hittats.

Finnegården 6a BRM 104

Utgrävningen på Finnegården 6a ägde rum 1981, då cirka 40  m2 blev undersökta.23 
Från fas 10 är området liggande på torrlagt land och bevaringsförhållandena för metall 
bör vara acceptabla. I figur 3 ser vi att talen är små, men att tendensen är att andelen 
sannolika järnfynd är låg genom medeltiden med värden mellan 0 % och 2,4 %.

Dreggsallmenning 14–16 BRM 327

Utgrävningarna på Dreggsalmenning 14–16 ägde rum 1986 och 1990. De täckte cirka 
630  m2, men endast på 42  m2 av detta område fanns det relevanta kulturlagret från 
medeltiden bevarat.24 Bebyggelsen ligger på en moränrygg, så att  bevaringsförhållandena 

22 Det är bara fynd, som i utgrävningarnas originaldokumentation har relaterats till faser, som ingår i 
analyserna. Den uppmärksamme läsaren kan därför se, att det inte konsekvent är överstämmelse mellan 
antal fynd som räknas upp i respektive tabell 1 och figur 3–5. De sannolika järnföremålen har sorterats ut på 
följande sätt: poster med ”Järn” som undergrupp valdes ut och poster, som saknade materialuppgift, men 
med artefaktkategorier som för det mesta är av järn valdes också ut.

23 Fasdateringarna kommer från grävningsledarens rapport (BRM 104) utom för faserna 11 och 12, som är 
hämtade från Hansen, G., 2005, s. 91–92, tabell 14.

24 Hansen, G., 2005, s. 70. För den här studien är det bara materialet från 1986 års grävning, exklusive material 
från ruinen av Katharina hospital, som är tillgängligt. Fasdateringarna kommer från grävningsledarens 
manuskript (BRM 237) utom för faserna 9 och 10, som är hämtade från Hansen, G., 2005, s. 70–72, tabell 4.
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Undersökning Antal 
fynd

Metall-
fynd

Metallfynd i % 
av samtliga fynd

Sannolika
järnföre-
mål

Sannolika järn- 
föremål som % 
av samtliga fynd

Anmärkning

Alla 8 under-
sökningar 375 368 8 705*         2,30

*’Metallfynd’ och   
’Sannolika järnföre-
mål’ tillsammans

(1) BRM 0 Bryggen 
(1955–1979) 
(1000-tal–1500-tal)1

278 193 6 585 2,40    

Bryggenområdet:
bostad. handel-hamn

(2) BRM 76 
Rosenkrantzgate 4 
(1979) (1100-tal–
1500–tal)1

26 180 318 1,20    

Bryggenområdet:
bostad, handel-hamn

(3) BRM 76 
Rosenkrantzgate 4 
(1980–81) 
(1100-tal–1500-tal)1

14 456 190 1,30    

Bryggenområdet:
bostad, handel-hamn

(4) BRM 104 
Finnegården 6a 
(1981) (1100-tal–
1500-tal)1

4 075 39 0,95    

Bryggenområdet:
Bostad, handel-hamn

(5) BRM 110 
Finnegården 3a 
(1982) (1100-tal–
1500-tal)1

11 038 26 0,23    

Bryggenområdet:
Bostad, handel-hamn

(6) BRM 237 
Dreggsallmenning 
14–16 (1986 and 
1990) (1100-tal–
1500-tal)2

10 577     667 6,30 

Sandbrugateområ-
det: bostad-hantverk 
(före 1170 tolkat som 
smidesverksamhet; 
efter 1170 föreligger 
inte studie) 

(7)3 BRM 346 
Skostredet 10 (1992) 
(Slutet av 1200-talet 
– slutet av 1500-
talet)2

8 833     148 1,70 

Vågsbunnenområ-
det: hantverk 
(garveri)

(8)3 BRM 245 
Domkirkegaten 6 
(1100-tal – mitten av 
1600-talet)2

22 016     732 3,30 

Vågsbunnenområ-
det: bostad-hantverk 
(återdeponerat 
metallarbetsavfall, 
garveri/läderarbete)

Tabell 1: Proportionen av metallfynd i relation till alla fynd från alla faser vid åtta större lokaler grävda i Bergen. Sifferupp-
gifterna borde vara relativt jämförbara. 
1 Totala T-nr/Poster och T-nr/Poster klassificerade som ’metal’ (05) i originaldokumentationen.
2 Alla Poster och Poster klassificerade som ’metal’ (05) i originaldokumentationen.
3 Fynd som har attribuerats till en fas i originaldokumentationen och ’sannolika’ järnartefakter.
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för metall är relativt goda sett i ett bergenperspektiv. Omvänt är det något sämre beva-
ringsförhållanden för organiska rester här än det annars är vanligt i Bergen. I tabell 1 
ser vi att denna grävning har den största andelen av järnföremål av alla de större gräv-
ningsfälten i Bergen.

Figur 4 visar att antalet fynd är litet för faserna 2, 9 och 10. Man bör därför vara för-
siktig att ge andelen järnföremål i dessa faser för stor vikt. Järnartefakter utgör likväl, 
sett över det hela, en stor andel, 3–10 % med tonvikt på värden mellan 8–10 % av före-
målen funna vid undersökningen. Även med de relativt sämre bevaringsförhållandena 
för organiskt material, som logiskt sett kan ge en skevhet i talen, är andelen järnobjekt 
hög sett i ett bergenperspektiv (jämför tabell 1). I faserna 9 och 10 är fynden av järn-
fragment tillsammans med förekomsten av slagg tolkat som rester av smidesverksam-
het. Baserat på arkeologiska källor och utgrävningsfältets läge i stadsområdet föreslår 
Hansen i sin avhandling, att det här är tal om ”smieboderne” vid Sandbru, som nämns 
i skriftliga källor.25 Det föreligger inte någon aktivitetsanalys på material, som är yngre 
än 1170.

25 Hansen, G., 2005, s.165–168 samt s. 191–193.

Figur 3. Andelen av förmodade järnartefakter från Finnegården 6a BRM 104 i relation till alla andra 
fynd, fas för fas. Observera att faserna är av olika längd/varaktighet. 
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Figur 4. Andelen av förmodade järnartefakter från BRM 237 Dreggsalmenning i relation till alla an-
dra fynd, fas för fas. Observera att faserna är av olika längd/varaktighet.

Domkirkegaten 6 BRM 245

Utgrävningen på Domkirkegaten 6 ägde rum 1987, då 300 m2 blev undersökt.26 Först 
från fas 7 är det bebyggelse på utvunnet land. Före detta ligger området under Vågens 
vatten. Detta innebär att bevaringsförhållandena för järn är dåliga till och med fas 8. 
Bosättningen daterades tillbaka till 1120-talet med de yngsta utgrävda lagren från 
1700-talet. Yngre faser än 1600-talet registrerades inte så grundligt som de medeltida 
och tidigmoderna lagren. Inga artefakter av järn påträffades i de äldre faserna. Från 
fas 5 och framåt i tiden är området primärt använt av garvare, men kulturlagren på fäl-
tet är generellt präglade av redeponerade massor, som också avspeglar andra hantverk.27 
Figur 5 visar att i de tidigaste lagren, fram till slutet av 1200-talet, är förekomsten av 
järn i förhållande till det totala antalet fynd annars låg. Den ringa förekomsten kan 
fram till och med fas 8 (1230/40–1280) ha att göra med bevaringsförhållandena. Från 
fas 7 det vill säga slutet av 1200-talet ökar andelen järn och får en nivå som den behål-
ler resten av medeltiden.

Fyndsammansättningen i faserna 7, 6 och 5 är präglad av redeponerade massor med 
mycket slagg, olika typer av verktyg och ett antal lås och nycklar. Fynden tolkas som 

26 Hansen, G., 2005, s. 101.
27 BRM 245 Rapport v. Komber, J., et al. 1994, s. 135.
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rester av metallproduktion i närområdet.28 De stora mängderna med slagg (cirka 10 000 
bitar/500 kilogram) och andra metallarbetsrelaterade fynd såsom klipp av koppar-
bleck och degelfragment dominerar proportionerna i fyndbilden så att andelen järnob-
jekt blir oproportionerligt låg.29 I figur 5 ser vi också andelen sannolika järnartefakter 
sett i förhållande till det totala antalet fynd minus de metallrelaterade fynden. Andelen 
järnartefakter blir naturligt nog betydligt större, men vi får tal som kanske är mera jäm-
förbara med talen från de övriga utgrävningsfälten, som ingår i den diakrona delen av 
undersökningen, där det inte är speciella fyndgrupper som dominerar eller överskug-
gar järnandelen. Ökningen i andelen järnartefakter är, oavsett hur man räknar, samtida 
med introduktionen av de stora mängderna avfall från metallarbete. Fokuserar vi på ta-
len minus slagg med mera ligger andelen järnobjekt på ungefär samma nivå som på ut-
grävningsfältet på Dreggsalmenning 14–16.

Slagg med avtryck av bultlås och färdiga såväl som ej färdiga fiskkrokar visar att i 
varje fall lås och fiskkrokar var bland produkterna från smederna, som höll till i närhe-
ten av Domkirkegaten 6.30 Det kommer vi tillbaka till.

28 BRM 245 Rapport v. Komber, J., et al. 1994, s. 134.
29 BRM 245 Rapport v. Madsen, H.B., 1995, s. 5.
30 BRM 245 Arkivrapport v. Madsen, H.B. 1995, s. 5, Olsen, O.M., ’Medieval Fishing tackle from Bergen’, i: 

Øye, I., (red.). Medieval Fishing tackle from Bergen and Borgund. Bergen 2004, s. 23.

Figur 5. Andelen av förmodade järnartefakter från BRM 245 Domkirkegaten i relation till andra fynd, 
fas för fas. Observera att faserna är av olika längd/varaktighet.
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Skostredet BRM 346

Utgrävningen på Skostredet 10 ägde rum 1992 och täckte cirka 160 m2. Skostredet har 
en relativt sen bebyggelse, som först från fas 4 ligger på torrlagt land (BRM 346). Tidi-
gare måste det ha varit dåliga bevaringsförhållanden för järn. Kulturlagren på fältet 
präglas av redeponerade massor från hantverksverksamhet. Primärt nämns garveri-
verksamhet i manus till rapporten.31 11 slagg på tillsammans cirka 2 500 gram har på-
träffats, något som måste betecknas som lite och inte dominerande för fyndbilden 
(jämför ovan). I figur 6 ser vi att antalet järnartefakter blir påtagligt från fas 4, andra 
hälften av 1400-talet, där också det samlade antalet fynd är stort. Talen bör därför vara 
uttryck för reella förhållanden. Järnföremålen i % av totala antalet fynd når i faserna 4 
och 3 (andra halvdelen av 1400-talet till första halvdelen av 1500-talet) dock inte sam-
ma nivå som på Dreggsalmenning 14–16 och Domkirkegaten 6.

Bergen, hur mycket järn?
Studien av den mängd järn som gick ur cirkulation i 1100-talets Bergen visade ett 
förvånande lågt tal jämfört med beräkningar som gjorts för en gård i vikingatiden. 

31 BRM 346. Skostredet 10. 1992. Manuskript til rapport v. Golembnik, A., og originaldokumentasjon fra 
utgravningen.

Figur 6. Bergen, Skostredet BRM 346, sannolika järnfynd och slagg i procent av det totala antalet date-
rade fynd. Tabellen baseras på sammanlagt 150 järnfynd och slagg. Observera att faserna är av olika 
längd/varaktighet.
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Sammanfattande kan annars sägas, att järnföremålen, när man ser till siffrorna för hela 
medeltiden, utgör en relativt liten andel av fynden sett som helhet. I områden som inte 
direkt eller indirekt kan relateras till metallbearbetning är talen lägst, såsom Bryggen-
området (tabell 1, fält 1–5) och Skostredet 10 BRM 346 i Vågsbunnen (figur 1, fält 7). 
I områden som direkt (före 1170 på Dreggsalmenning 14–16 (figur 1, fält 6) eller indi-
rekt (Domkirkegaten 6, figur 1, fält 8) kan relateras till metallarbete är det relativt höga 
andelar av sannolika järnföremål, när man ser till hela medeltiden. Tendenserna för-
stärks i den diakrona studien. Här ligger andelen sannolika järnföremål på mellan 0 % 
och 5,53 % med en koncentration på omkring 1 % för de två fält som inte ligger i an-
slutning till metallbearbetningsområden. De högsta andelarna finner vi slutet av 
1400-talet. I de två metallarbetsrelaterade områdena är det högre andelar på omkring 
8–10 % av sannolika järnföremål genom hela medeltiden på Dreggsalmenning 14–16, 
och från slutet av 1200-talet på Domkirkegaten 6 i Vågsbunnen. 

Lödöse
Lödöse, förekomsten av järnföremål i jämförelse med                                                                      

andra föremålskategorier under medeltiden
I den här studien har vi använt oss av sju undersökningar, som framgår av nedanståen-
de tabell, men för jämförelse redovisas också vissa totala resultat från olika större un-
dersökningsområden (tabell 2). I tabellen finns också uppgifter om det totala antalet 
dataregistrerade fynd i Lödöse. Registreringens omfattning och metod gör att siffrorna 
har en viss felmarginal. En sådan redovisas nedan, när det gäller den undersökning som 
benämns AD, där konserveringslistorna inte stämmer med fynddataregistrets uppgif-
ter. Järn är registrerat i större omfattning än exempelvis keramik, men det järn som är 
registrerat är inte alltid konserverat. En post kan exempelvis innehålla 5 stycken spikar 
alternativt 5 fragment av 1 spik, beroende på vem som registrerat. Antalsangivelserna 
bör därför behandlas med viss försiktighet.32

När det gäller de enskilda undersökningarna bör vi också ha i minnet att de täcker 
olika stora undersökningsarealer. Registreringen omfattar fynd från hela medeltiden 
och nyare tiden fram till 1646 men primärt från 1100-talet till 1400-talet. 

Men med alla dessa förbehåll noterade, är det totala antalet föremål som hittills re-
gistrerats 203 094 stycken. Det innebär att järnfynden utan slagg utgör 13,5 % av hela 
fyndbeståndet. Siffran får inte uppfattas som exakt men ger ändå en fingervisning. Jär-
net upptar en tämligen stor del av fyndmaterialet i Lödöse. 

Går vi in på detaljer ser vi stora skillnader mellan olika typer av områden. N- och 
M-områden liksom H där det finns smedjor och GI ligger relativt nära smedjeområdet 
H-M, medan de övriga, till exempel DC, är områden där det var bostäder och andra 

32 En utförlig beskrivning av fynddataregistret finns hos Carlsson, K., 1998, s. 15ff.
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hantverk och verksamheter.33 Det är ingen tvekan om att smedjeområdena skiljer ut sig 
med mycket starka inslag av järnföremål, medan siffrorna för övriga är mycket mindre, 
men sinsemellan mycket skiftande. 

33 Carlsson, K., 2007, s. 79ff.

Gamla Lödöse
Totalt antal 
registrerade fynd

Totalt antal järn 
utan slagg Järn %

Undersökningens
placering inom
stadsområdet

Alla undersökningar 203 094 27 573 13,50  

         

I studien:        

ND 7 577 2 566 33,86 Smedjeområde öster

NE 22 343 3 206 14,30 Smedjeområde öster

MM 3 053 1 279 41,89 Smedjeområde norr

GI 10 280 1 424 13,85 I centrum norr

GD 14 923 742 4,97 I centrum väst

DC 17 741 284 1,60 I centrum/centrum väst

AD 12 020 533 4,43 I centrum syd

Jämförande undersök-
ningar        

H 5 139 2 996 58,20
(Provdiken genom 
M-området)

Alla M-grävningar 14 258 5 755 40,36 I norra delen

Alla N-grävningar 36 796 6 889 18,72 I östra delen

Alla C-grävningar 26 495 1 674 6,30 I centrum

Alla D-grävningar 22 495 1 751 7,78 I centrum 

Tabell 2. Lödöse. Fyndöversikt totalt för hela Lödöse, för de undersökningar som mera detaljerat disku-
teras i studien samt vissa jämförelseområden. Slagg är inte medtaget.
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Lödöse, förbrukning av järn över tid
Tyvärr är få av undersökningarna redovisade i faser, men några exempel går i alla fall att 
presentera. Som i Bergen-exemplen redovisas järnföremålen i % av den totala fynd-
mängden för varje fas. Första exemplet är AD-undersökningen. Denna genomfördes i 
södra delarna av det centrala medeltida Lödöse och berörde troligen två medeltida går-
dar med en gata som avskilde tomterna. Dateringarna sträcker sig här från cirka 1100 
till 1400. Järnföremålen fördelar sig över tid som framgår av figur 7.

Diagrammet visar i och för sig ett tydligt utslag för 1300-talet och framåt i tiden, 
när det gäller antalet fynd av järnföremål. Å andra sidan rör det sig om så små tal, att 
man får ta siffrorna med stor försiktighet, men skillnaderna är så markanta att man 
ändå kan våga påståendet. AD-området är ett vanligt bostads- och kanske hantverks-
kvarter, vilket bland annat kan ses i fyndmaterialet. Förutom järnfynden påträffades 
många skodelar, sländtrissor, bakplåtsfragment, brynen och naturligtvis keramik.

Ser vi till Lödöses smedjeområden blir bilden klart tydligare. En detaljerad studie 
av NE-undersökningen har publicerats av Kristina Carlsson. Det är under den fas som 
hon daterar till 1170–1190, som man kan spåra ett begynnande metallhantverk, främst 
brons- och kopparsmide/gjutning. Den efterträder då ett relativt omfattande läder-
hantverk. Under fasen 1220–1280 expanderar metallhantverket och når sin kulmen i 
detta område. Det intressanta är också att bebyggelsen ändrar karaktär under denna pe-
riod.34 

Vi kan också här illustrera just NE-undersökningens resultat i samma typ av dia-
gram som använts ovan (figur 8). Här har järnföremålen specifikt tagits fram men bil-
den stämmer väl med den som Carlsson redovisat.

34 Carlsson, K., 1998, s. 5ff., särskilt s. 58ff., Carlsson, K., 2007, s. 86ff.

Figur 7. Lödöse. Järnföremål från AD. Slagg är inte medtaget.



235

Det nordliga området med smedjor tycks även det ha sin största utveckling under 
1200-talet, men i motsats till det östra området var det något förskjutet i tid och fanns 
kvar in i 1300-talet. Ser man till exempel på undersökningen MK som ligger i detta 
område nära MM, finns det ytterligt få järnföremål, som kan dateras före 1200. Carls-
son har studerat en undersökning GI, som ligger i utkanten av norra smedjeområdet. 
Hennes konklusion är, att metallhanteringen här har tagit över helt under 1200-talet 
och att det fortsatte under 1300-talet. Före 1200 har området mer karaktär av en lant-
gård snarare än en stadsgård. Även om GI ligger i utkanten av stadsområdet, anser 
Carlsson, att den speglar vad som hände i den nordliga stadsdelen med sina kraftiga in-
slag av metallhantering under 1200-talet och senare.35 Det är också under denna peri-
od som klostret tillkommer. Detta kan också paras med att bebyggelsen ändrar karak-
tär och får en mera stabil karaktär.

Lödöse, hur mycket järn? Det andra djärva experimentet
Vi hade också en förhoppning att kunna redovisa vikten av det järn som har kommit 
fram vid arkeologiska undersökningar i staden. Från Lödöse finns, som redan nämnts, 
en undersökning där det konserverade materialet har vägts. Det gäller den redan omta-
lade undersökningen AD. På grundval av konserveringslistorna har den totala vikten 
legat på 11,5 kilogram för 299 föremål. Om man gör det djärva experimentet att divi-
dera totalvikten med 299 får vi en genomsnittlig vikt per föremål på 38,5 gram. Anta-
let registrerade järnfynd i Lödöse är, som framgår av tabell 2, 27 573. Som redan nämnts 
är bedömningen att cirka 30 % av den medeltida ytan är undersökt. Om vi antar att 

35 Carlsson, K., 1998, s. 63ff., särskilt s. 66ff., Carlsson, K., 2007, s. 82ff.

Figur 8. Lödöse. Järnföremål från NE. Till de i diagrammet redovisade järnföremålen skall läggas in-
te-fasindelade N=263, 1,17 %. Slagg är inte medtaget.
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 intensiteten genomsnittligt är densamma över hela ytan får vi fram att under perioden 
cirka 1150 till cirka 1450 skulle minst 3 500 kilogram järn ha konsumerats eller cirka 
12 kilogram per år. Det finns som synes flera betydande osäkerhetsmoment i denna be-
räkning, inte minst naturligtvis hur mycket av den ursprungliga järnmassan som kan 
fångas in. Samma diskussion som förts ovan beträffande Bergen kan också föras här. 
Förutom de rent metodiska problemen bör också här gälla att de påträffade järnföre-
målen representerar mängden av järn, som gick ur cirkulation och som måste ersättas. 
Det vi får är alltså med all säkerhet en minimisiffra. 

Bergen och Lödöse – jämförelse och diskussion 
Om man jämför Bergens och Lödöses intensitet när det gäller järnföremål, måste man 
slå fast att genomsnittligt utgör sannolika järnobjekt en mycket mindre andel av de to-
tala fynden i Bergen jämfört med Lödöse (tabell 1 och 8). Löser man upp talen på stä-
dernas skilda funktionsområden ser man, att i områden, som inte är relaterade till me-
tallbearbetning, är andelen järnfynd också konstant mindre i Bergen än i Lödöse. I 
Lödöse ligger andelen i bostadskvarteren sällan över 5–6 % av det totala fyndmateria-
let. När det någon gång går högre som i Lödöse GI har säkert närheten till smedjeom-
rådena påverkat resultatet. När det gäller andelen järnfynd i områden, som kan associe-
ras med metallarbete, är det i bägge städerna högre andelar av sannolika järnföremål. I 
Bergen är andelarna likväl beskedliga jämfört med värdena i Lödöse.

Ser vi till spridningen över tid måste vi vara försiktiga. För perioden 1100 till 1170 
i Bergen verkar materialet vara relativt fåtaligt. Skall man döma av de fasrelaterade un-
dersökningar som redovisats ovan skedde i Lödöse en viktig förändring i andelen järn-
föremål från sent 1100-tal till 1200-tal. Det sammanfaller med att smedjorna med in-
riktning på metallsmide, däribland järn, introducerades i de östra och senare i de norra 
delarna. Det är mycket som tyder på att en specialisering då sker och att i varje fall det 
lokala behovet kunde täckas. 

Det är alltså en del som tyder på att kvantiteterna ökade från förhållandevis låga tal 
under 1100-talet i Lödöse. I Bergen är de endast från Dreggsalmenning 14–16 i San-
brugateområdet, och från Finnegården 6a på Bryggen som vi har siffror för perioden 
mellan 1170 och slutet av 1200-talet/sista delen av 1400-talet. På utgrävningsfälten, 
som är undersökta diakront i Vågsbunnen ligger fälten under öppet vatten fram till cir-
ka 1280 och sista halvdelen av 1400-talet, och metall från dessa fält kan inte påräknas 
förrän då. Skall vi döma efter de fyra fält som är undersökt diakront, är det i Bergen 
låga tal genom hela medeltiden i hamn- och handelsområdet på Bryggen och i hant-
verksområdet, som inte associeras med metallarbete. Likväl är det från 1400-talet rela-
tivt hög andel järnföremål i det sistnämnda området. Det är höga tal genom hela me-
deltiden i Sandbrugateområdet, som på 1100-talet kopplas samman med smidesverk-
samhet och det är i slutet av 1200-talet och framåt i tiden höga andelar sannolika 
järnföremål i Vågsbunnen på fält som kan kopplas samman med metallarbete.
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Men det är också viktigt att här behålla en viss försiktighet. Om vi bortser från 
smedjeområdena, visar jämförelser mellan olika undersökta delar av Lödöse, att antalet 
påträffade järnföremål skiljer sig mycket mellan undersökningsytorna. Orsakerna till 
detta är oklart, men det kan finnas skilda anledningar. Det kan hänga samman med de 
arkeologiska undersökningarnas teknik och omfattning eller vara ett resultat av skilda 
byggnadstekniker eller verksamheter i de undersökta områdena. Vi hänvisar här till dis-
kussionen ovan om Bergens 1100-tal. När det gäller Bergen är fältens belägenhet i Vå-
gens saltvatten i de äldre faserna en faktor som är problematisk att värdera, men som 
sannolikt drar ner andelarna av järnföremål.

I våra två experiment för beräkning av vikt på järn, som har konsumerats på olika 
tidpunkter under medeltiden i de två städerna, kom vi fram till minimumsiffror för 
järn, som gick ur cirkulation och som då måste ersättas i Bergen och Lödöse. För att sät-
ta dessa tal i perspektiv vill vi göra en jämförelse med vad Pär Hansson anför i sin stu-
die av en gård från vikingatiden i sin avhandling Samhälle och järn i Sverige under järn-
åldern och äldre medeltiden. Exemplet Närke från 1989. Där har han vågat sig på att be-
räkna det vikingatida samhällets användning av järn. För oss är hans försök att beräkna 
en vikingatida gårds järnåtgång av betydelse. Hans siffror slutar på cirka 39–48 kilo-
gram för en gård med antagandet att 11 personer ingår i hushållet. Det är att märka, att 
Hanssons beräkningar inte utgår från arkeologiskt material utan från uppskattningar 
om behovet av olika järnföremål. Man kan naturligtvis diskutera hans grundläggande 
siffror för behovet av de olika föremålen i en sådan storfamilj. Så kan till exempel hans 
antagande av antalet grytor (5) som krävdes i familjen ifrågasättas. Den totala vikten 
för dessa 5 grytor beräknar han ligga mellan 9 och 13 kilogram totalt, beroende om 
man räknar medelvärde eller medianvärde, Om det åtgick endast 2 grytor till exempel 
skulle totalvikten bli drygt 5 kilogram om man använder sig av hans siffror för medel-
värde. Det reducerar ju totalbehovet högst avsevärt.36 Men tills det finns andra beräk-
ningar som gjorts får man utnyttja Hanssons siffror men ändå ha i minnet, att de troli-
gen i detta sammanhang kan visa sig vara för höga. 

Räknar vi bort jordbruk, vapen och hästutrustningar ligger behovet på cirka 26 ki-
logram med Hanssons värden i den 1200-talsstaden. Lägger vi till hästutrustningen 
blir det 32 kilogram, men Hansson har inga uppgifter om byggmaterial. Där visar, som 
vi skall se i nästa avsnitt, både Bergen- och Lödösematerialet, att det finns viktiga kom-
pletteringar att göra, även om de också är ofullständiga. Där måste så viktiga delar som 
lås med olika delar, spikar och krampor läggas till. 

Men det går knappast att jämföra Hanssons siffror med Bergen och Lödöse. De mä-
ter olika ting. Våra beräkningar av de arkeologiska materialen avspeglar järn som gick 

36 Observera att i Bergen och Lödöse har påträffats ett stort antal täljstensgrytor, med spår av sot, dvs. 
att grytan användes för matlagning. Troligen har detta varit ett brukbart alternativ till järngrytor. Men 
täljstensgrytan kanske inte ens har varit ett alternativ utan i stället den typ av gryta, som man brukade 
använda!
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ur cirkulation. I Bergen har för 1100-talet beräknats att det rörde sig om cirka 82 kilo-
gram på en 70-årsperiod eller knappt 1,2 kilogram per år medan det i Lödöses fall 
handlade om cirka 3 500 kilogram under en 300-årsperiod, det vill säga cirka 12 kilo-
gram per år. Medan dessa siffror på ett eller annat sätt avspeglar material som ersattes 
redovisar Hansson hypotetiska beräkningar, som är baserade på en värdering av beho-
vet av järn inom en vikingatida rural hushållning. Under alla omständigheter är det 
viktigt, att Bergen- och Lödösesiffrorna i betydande grad är minimisiffror, när det gäl-
ler den faktiska användningen av järn.

Vilka föremål användes i staden?
För att diskutera denna fråga har vi ställt samman en tabell, där de olika typerna av järn-
fynd har redovisats från Bergen och Lödöse. Den är så omfattande att den lagts i en sär-
skild bilaga 1. Där återfinns samtliga digitalt registrerade fynd från Lödöse, samtliga re-
gistrerade fynd från Bergen cirka 1100 till cirka 1170 samt fynd från enskilda under-
sökningar i de båda städerna. För Bergen är det inte möjligt att presentera en liknande 
totallista som i Lödöse. Lödöses smedjeområden behandlas i nästa avsnitt. 

Föremålen i tabellen har delats upp i funktionsgrupper, som har gjorts efter Pär 
Hanssons uppdelning i sin avhandling, där han diskuterar vilka järnföremål som borde 
finnas på en vikingatidsgård. De grupperna har kompletterats med ytterligare några, 
som inte återfinns i Hanssons schema.37 I övrigt har i tabellen redovisats undersökning-
ar från de tidigare diskuterade bostads- och hantverkslokalerna. Redovisningarna får 
läsas med stor försiktighet. Jämförelser mellan andra områden som inte tagits upp, kan 
ge andra resultat. Tidsperioden de omfattar är jämförbara; exemplen från Lödöse in-
kluderar tiden fram till 1646 och bergenundersökningarna sträcker sig också till 
1600-talet, men båda med tonvikt på 1100- till 1500-tal. Det som kanske är mest gi-
vande och intressant är att notera närvaro respektive frånvaro av material. De olika ko-
lumnerna kommer att kommenteras var för sig, innan några sammanfattande och jäm-
förande kommentarer görs.

I tabellens kolumn ”Lödöse totalt” får man en bred överblick över variationen i det 
järnmaterial som påträffats. Förteckningen täcker både områden med i huvudsak 
smedjor och områden med bostadsbebyggelse och andra verksamheter. Vi vågar påstå 
att den ger en allsidig bild av det järnmaterial man kan förvänta sig i en medeltida stad 
i denna del av Skandinavien. Som redan nämnts har undersökningarna i Lödöse täckt 
betydande ytor av den medeltida staden, något som kan underbygga vårt påstående. 

I Lödöse väljer vi som typexempel för områden med ”vanliga” kvarter två undersök-
ningar AD och GD. Dateringarna sträcker sig här från cirka 1100 till 1400. Ser man 
här till vilka fynd som gjordes, är det några grupper som är större än andra, nämligen 
knivar, varav man funnit 30 och lås och nycklar, tillsammans 24. Därtill kommer en 

37  Hansson, P., 1989, s. 72f.
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 betydande grupp hästskor, 16 stycken. Bland järnföremålen förekommer, utöver de 
ovan nämnda, beslag, spänne, seldon, verktyg (hammare, sax, passare, slägga, borr), 
hästskosöm, gångjärnstapp, hake, krok, krampa, pilspets, klinknagel och spik. I den här 
undersökningen utgör järn 4,42 % av hela fyndmaterialet.

GD-undersökningen skiljer sig i sammansättningen inte särskilt från AD-under-
sökningen, även om proportionerna mellan föremålen delvis är olika. De stämmer 
dock väl med vad som borde påträffas i en bebyggelse med bostäder. Det finns natur-
ligtvis uppgifter, som skulle kräva betydligt djupare analys. I listan finns det till exem-
pel en grupp, som enbart kallas föremål och som är ganska stor från den här grävning-
en. Vad som ryms i denna framgår inte. De många klinknaglarna kan härröra från åter-
användning av virke från båtar. Andra alternativ kan tänkas, se nedan i samband med 
diskussionen om bergenmaterialet.

Denna bebyggelse låg i västra delen av den medeltida staden, nära hamnen och den 
medeltida kyrkan S:t Olof. Undersökningen gav två gårdsanläggningar med nio bygg-
nader med bland annat en guldsmedsverkstad. Dateringen här har angetts från 1100-
tal till 1500-tal. Här utgör järnmaterialet nästan 5 % av hela fyndmaterialet från under-
sökningen. Ser man sammanfattningsvis till båda dessa undersökningar är de stora 
grupperna knivar, hästskor och lås. I övrigt torde det mesta härröra från byggnadsma-
terial. Vi bör också notera skillnaden i andelen av järn i förhållande till annat material, 
men det rör sig dock ändå om små kvantiteter. Här har emellertid inte någon kronolo-
gisk fördelning kunnat göras. För Bergen har igen valts förutom perioden 1100–1170 
de fyra lokaler som ingick i den diakrona analysen: Finnegården 6a (BRM  104) på 
Bryggen, Domkirkegaten 6 (BRM 245) och Skostredet (BRM 346) i Vågsbunnen, och 
Dreggsalmenning 14–16 (BRM 237) i Sandbrugateområdet.

Det är mycket som går igen i de fem bergensmaterialen och alltså kan sägas vara ge-
nerella. Det gäller till exempel posterna under Byggnader och Inre hushåll. I första ka-
tegorin finns en anmärkningsvärd mängd lås och nycklar, särskilt på Domkirkegaten 
6-fältet i Vågsbunnen. Intressant nog är det, som redan nämnts, på tre slagger härifrån 
funnet avtryck av bultlås.38 Lås och nycklar har tydligtvis varit produkter som tillverka-
des av smederna här i området. Lås och särskilt många nycklar går igen i 1100-talets 
Bergen, men också i yngre perioder på BRM 104, 237 och 346. Det har tydligtvis varit 
viktigt för stadsborna i Bergen liksom i Lödöse att kunna säkra sina värdesaker. För öv-
rigt är det också många spikar och krokar i bergensmaterialet. Under kategorin Hant-
verk är det särskilt många redskap i områdena, som kan knytas till hantverk, både gar-
veri och metallhantverk. 

På BRM 104 är det enda identifierade redskapet en sax, som gärna kan ha varit an-
vänd till annat än hantverk i mer industriell betydelse. På BRM 104 finner vi också 
blosshållare under kategorin Inre hushåll. Det har påträffats en del textilier på de hant-
verksrelaterade fälten BRM 245, 237 och 346. Under temat Båt och fiske har många 

38 BRM 245, Arkivrapport v. Madsen, H.B., 1995.
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båtnaglar påträffats, särskilt i områdena med direkt eller indirekt metallverksamhet. Är 
båtnaglarna järnföremål som skulle smidas om och skall det alltså räknas som återbruk 
i detta sammanhang? På BRM 245 är det intressant nog funnet många fiskkrokar, både 
färdiga och halvfabrikat. Här har vi alltså spår som visar, att smederna som arbetat i 
området tillverkade fiskkrokar. På de smiderelaterade platserna är det mycket avfall/
spill under kategorin Övrigt, något som också harmonierar väl med närheten till me-
tallhantverk.

Jämför vi Bergen och Lödöse är det tankeväckande skillnader i tillägg till de kvanti-
tativa skillnaderna generellt. Bergenhushållen saknar helt hästutstyrsel och båt- och fis-
kematerialen är betydligt tydligare i Bergen än i Lödöse. Det är också en betydlig 
mängd vapen i Lödöse jämfört med Bergen även om talen kanske inte är helt jämförba-
ra. Om man går vidare i studierna kring materialet kan detta vara några punkter att 
spinna vidare på.

Man kan jämföra med Pär Hanssons lista över vilka järnföremål som borde finnas 
på en vikingatida gård.39 Där kan man se att många av de föremål som Hansson fört in 
i sin lista också återfinns i totallistan från Lödöse. Det innebär, att typsammansättning-
arna rimligen inte ligger alltför långt ifrån varandra. Här finns också en potential att gå 
vidare med. 

Producerade smederna järnföremål till städernas                             
inbyggare eller till en större marknad?

I Bergen har smidesverksamhet, som redan nämnts, inte varit föremål för specialstudi-
er för hela medeltiden. För 1100-talet fram till 1170 tolkas de små förekomsterna av 
slagg och ugnsskoning på fem tomter/hushåll som rester av järnsmidesverksamhet. 
Finmetallbearbetning ägde också rum på de flesta av dessa ställen. Endast på en tomt 
kan det argumenteras för att smidesverksamhet ägde rum i en permanent verkstad. 
Denna tomt låg på utgrävningsfältet Dreggsalmenning 14–16 (BRM 237), som har 
behandlats här. På de andra tomterna rör det sig om spår efter kringresande hantverka-
re, som slog sig ner i Bergen för en tid. Spåren efter verksamheterna är så sparsamma, att 
man räknar med att smederna primärt försåg stadsborna med nödvändiga metallsaker. 
Det är alltså inte tal om produktion för en större marknad.40 På 1100-talet är smides-
verksamheten alltså inte omfattande i Bergen, men det har funnits ett behov för sme-
dens produkter, tillräckligt stort för att i varje fall ha en verkstad permanent i staden.

Vi måste fram till 1200-talet och till Vågsbunnen för att finna andra järnsmeder, 
som blir tydliga i materialet från Bergen och som till en viss grad har varit föremål för 

39 Hansson, P., 1989, s. 73.
40 Hansen, G., 2005, s. 165–168 samt s. 191–193, Hansen, G., ’Itinerant Craftspeople in 12th Century Bergen, 

Norway – Personal and Social Identity’, i: Hansen G., Ashby, S. & Baug, I., (red.). Everyday Products in the 
Middle Ages. Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800–1600. Oxbow 2014.
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studier. Grävningsrapporten för undersökningen på Domkirkegaten 6 (BRM  245) 
konkluderar, att slagg och andra typer av avfall från metallhantverk kommer från rede-
ponerade massor daterade till tidsrummet 1280-talet till mitten av 1600-talet.41 Mas-
sorna bör rimligen komma från området nära utgrävningsfältet och visar i så fall, att 
både artefaktsmide med i varje fall bultlås och fiskkrokar på repertoaren fanns i närhe-
ten. Fynd av slagg visar, att det också har ägt rum primärsmide i närområdet.42 Det har 
alltså varit järnsmide i Vågsbunnen från slutet av 1200-talet och långt fram i nyare tid. 
Det är helt rimligt att tänka sig att de producerade föremål för stadens befolkning och 
också gjorde mer än bultlås och fiskkrokar, men det är vanskligt att finna belägg för det 
utan djupgående studier, som det inte går att göra inom ramen för denna artikel. Det 
är heller inte möjligt att värdera om produktionen var så omfattande att smederna kan 
ha försett en större icke-urban marknad.

I Bergen finns i det äldre skedet alltså ett fynd av en trolig permanent smedja i själ-
va bebyggelsen, och senast under senare delen av 1200-talet reglerade stadslagen (bylo-
ven), att smedjorna skulle ligga utanför tätbebyggelsen. Det gällde också andra brand-
farliga verksamheter.43

I Lödöse har man vid arkeologiska undersökningar påträffat ovanligt många smed-
jor. De har påträffats både i de norra och östra stadsdelarna. Det gäller undersökning-
arna med M i beteckningen liksom H och J (ej redovisade i vår studie) från den norra 
delen och N från östra delen. I tabell 2 kan vi, som redan kommenterats, se hur smed-
jeområdena skiljer ut sig med höga procentandelar av järnföremål i förhållande till hela 
fyndmassan. I bilagans tabell över alla fynd från Lödöse har också fynden från de om-
råden som innefattar smedjorna räknats in. Går man mera i detalj på fynden från någ-
ra av smedjeundersökningarna (ND, NE och MM) blir ett rikt varierat material syn-
ligt, faktiskt mera varierat än från andra undersökningar.

I den östra delen av Lödöse (N-undersökningarna) har påträffats ett antal smedjor 
med både järn- och bronsverksamhet. Det är uppenbart att i en del av dessa smedjor 
har man ägnat sig åt primärsmide, men där förekom också en betydande mängd av ar-
tefaktsmide. Dateringarna ligger mellan 1100-tal och 1500-tal.

Det andra stora området för lokalisering av smedjor i Lödöse låg norr om Ljudaåns 
norra arm i de arkeologiska undersökningar som betecknas med H, J och M. Det var 
ett område som togs i anspråk under 1200-talet, kanske något tidigare för stadsbebyg-
gelse. Här har man liksom i östra delen ägnat sig åt både primärsmide och artefaktsmi-
de. I ett senare skede, 1300-talets mitt, tillkom också myntslagning. I övrigt sträcker sig 
dateringarna från 1100-talet till 1500-talet.44

Försöker man komma åt smidesverksamhetens inriktning blir det inte helt lätt. 
Lägger man tabellerna bredvid varandra är naturligtvis den första frågan om de går att 

41 BRM 245, Rapport v. Komber, J., et al. 1994.
42 BRM 245, Rapport v. Madsen, H.B., 1995.
43 Helle, K., 1995, s. 432f.
44 Andersson, H., 2010, s. 93ff., Grandin, L., et al. 2012.
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jämföra. Där finns till exempel den stora opreciserade gruppen föremål i NE (2626) 
och ND (608). Den kan starkt påverka bedömningen. I ett vidare arbete borde man så 
långt möjligt försöka dela upp den gruppen, men med försiktighet är det nog möjligt 
att i varje fall se tendenser. Om vi då ställer de centrala tomterna AD och GD mot de 
mera smedjeorienterade undersökningarna ND, NE och MM finns det naturligtvis i 
de senare grupperna material, som är rester efter smidesverktyg. Det finns också till ex-
empel stora mängder av knivar, lås och nycklar, som skulle kunna tyda på en särskild 
tillverkning av dessa här. Man fäster sig också vid det stora antalet tenar. Avses med det-
ta någon form av ämnesjärn? Den samlade bilden är att det rör sig om bruksföremål av 
skilda slag, sådana som det i hög grad fanns behov av i staden. 

Områdena karakteriseras också av de många slaggfynden. Ett diagram från under-
sökningen NE visar detta (figur 9).

Men den avgörande skillnaden är i varje fall den stora andelen järn i smedjeområde-
na. I ND-undersökningen utgör järnföremålen nästan 34 % av totala antalet fynd, i 
NE drygt 14 % och i MM-undersökningen är de nästan 42 % (figur 6). Jämför man 
med de ovan beskrivna AD- och GD-undersökningarna är skillnaden så stor att siffror-
na från NE-, ND- och MM-områdena inte endast kan representera egen förbrukning. 
Det visar, att flertalet av föremål som påträffats här är produkter från smedjorna på ett 
eller annat sätt. Samtidigt är det dock viktigt att konstatera att föremålstyperna i stort 
är desamma som vi finner i andra delar av staden om än i betydligt mindre mängder. 
Det är alltså helt rimligt att anta att de flesta av de järnföremål som konsumerades i 
Lödöse kom från dessa smedjor. Det bör också betonas, att metallhanteringen inte en-
dast omfattade järn utan särskilt i den östra delen också innefattade brons- och kop-
parsmide/gjuteri.

Figur 9. Lödöse. Antal järnföremål respektive slagg från NE.
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Järnkonsumtion – urbanisering – modernisering
Kan vi koppla den utveckling vi anar när det gäller järnanvändningen i Bergen och 
Lödöse till hur den medeltida urbaniseringen utvecklade sig i Norden. 

I det sydskandinaviska materialet finns det grovt sett två linjer av urbanisering att 
beakta.45 Förhistoriska platser som Helgö, Uppåkra, Gudme var i realiteten storgårdar 
men uppenbarligen med starka inslag av centrala funktioner både ekonomiska och re-
ligiösa, kanske också administrativa. Hantverket spelade på dessa platser en viktig roll. 
Denna modell existerade fortfarande under äldre medeltid. Ett sådant exempel är 
Skänninge. Där sker en kraftfull förändring av stadens karaktär i början av 1200-talet, 
när den forna centralorten omvandlas till en stad med tätbebyggelse och förvandling 
från privatkyrkor till socken- eller församlingskyrkor.46 Liknande förändringar kan 
också spåras i till exempel Lund, som framför allt Anders Andrén beskrivit. Han har 
för den tidiga perioden i Lund fram till 1100-talets mitt talat om den förtätade lands-
bygden, där olika stormän etablerat sig med egna kyrkor i hägnet av kungsgården och 
dennes kyrkliga institutioner.47 I en helt ny studie har Kenth Hansen ytterligare under-
byggt denna syn på Lunds tidiga bebyggelse.48

Lödöse har aldrig analyserats på detta sätt, men det kan inte uteslutas, att vi kan se 
en liknande utveckling här. Bakom de tre tidigmedeltida kyrkorna, S:t Olof, S:t Peter 
och den kyrka som föregick dominikanerklostret, kan ha legat gårdar av viss betydelse. 
Den medeltida staden tar form under senare delen av 1100-talet och utvecklas under 
1200-talet. Det finns delvis samma innehåll här som i Lund. En annan linje kan sägas 
ha sina förhistoriska utlöpare från platser som Birka och Hedeby. De har följts i Sveri-
ge av platser som Sigtuna. De karakteriseras av sina starka köpmannabosättningar dock 
under starkt beroende av kungamakten. 

De norska städerna var tidigare utvecklade än de svenska. I vissa av dem finns icke-
agrara aktiviteter konstaterade redan under 900-tal, men det är framför allt under lop-
pet av 1000- och 1100-talen, som de växte fram. Gitte Hansen har med Anders An-
dréns begrepp förtätad landsbygd som inspiration för Bergens del visat på en utveck-
lingsmodell, där Bergen från början är en agglomeration av kungligt anlagda 
stapel platser vid stranden, troligen använda och ägda av stormän. Bergens kyrkliga 

45 Detta avsnitt bygger på bland annat synpunkter framlagda av Hans Anderssons slutkommentarer till de 
senaste Skänningeundersökningarna, där han betonar de centrala funktionernas betydelse som basala 
förutsättningar för urbaniseringsprocessen (Andersson, H., ’Urbanisering och stad. Några slutkommentarer 
om Skänninge’, i: Hedvall, R., Lindeblad, K. och Menander, H., (red.). Borgare, bröder och bönder – 
arkeologiska perspektiv på Skänninges äldre historia. Riksantikvarieämbetet. Stockholm 2013, s. 311–315) 
samt på diskussionen i Hansen, G., 2005.

46 Hedval, R., et al. 2013, Andersson, H., 2013.
47 Andrén, A., Den urbana scenen: städer och samhälle i det medeltida Danmark. Acta archaeologica Lundensia. 

Series in 8o. 13. Malmö – Bonn 1985.
48 Hansen, K., ’Toke lät kyrka bygga och ... ’ Aristokratiska gårdar och kyrkor i det medeltida Lund. 

kandidatuppsats. Lunds Universitet. Institutionen för arkeologi och antikens historia. 2013.
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 institutioner är anlagda på kungligt initiativ och är enligt hennes modell del av kung-
ens medvetna strävan att styrka en ort som Bergen. Under loppet av 1100-talets sista 
hälft utvecklar sig denna agglomeration till ett levande stadssamfund.49 

Perioden cirka 1150 till cirka 1250 blev en vändpunkt i Skandinavien, där central-
orten, staden utvecklade sig med nya bebyggelseformer, en ny juridisk struktur och 
övergång från privata former till en kollektiv form. Dess roll blev mera självständig, om 
än inte så fri i Skandinavien som i vissa kontinentala sammanhang. Centralmaktens 
kontroll och överhöghet över städerna integrerades i lag- och privilegiegivning.50 

Det centrala i den uppfattning som presenteras här är alltså att urbaniseringen är ett 
vidare begrepp än stad. Det som förenar både de förhistoriska orterna och de senare 
städerna är de centrala funktioner som är basala för dessa orter. I det förra fallet var 
emellertid organisationen och verksamheten bundna till de enskilda gårdarna i den 
förtätade landsbygden.51 

Den här skisserade utvecklingen av urbaniseringen, där de förhistoriska centralplat-
serna och de senare städerna ses som uttryck i samma utveckling, urbaniseringen, un-
derlättar också tolkningen av hantverket och dess former. De arkeologiska undersök-
ningarna på de nämnda förhistoriska platserna har visat på en omfattande hantverks-
verksamhet med betydande produktion. Det mest iögonfallande var produktionen av 
lyxföremål. Bland dessa var också en omfattande produktion av finsmide. Det rörde sig 
troligen ofta om kringvandrande hantverkare som knöts periodvis till storgårdarna, på 
vilka villkor är oklart.52

För Bergens del visar Gitte Hansen, att 1100-talets hantverkare i Bergen med något 
undantag fortfarande var kringresande som tillfälligtvis uppehöll sig i Bergen för att 
fylla behovet av hantverksprodukter, däribland metall inklusive järn.53

Är det då möjligt att upptäcka en annorlunda form för hur hantverket bedrevs, när 
övergången till den nya formen ”medeltida stad” sker? I vårt fall gäller det hur järnsmidet 
var organiserat, hur det bedrevs och vad man producerade. Vi kan utveckla detta mera 
med utgångspunkt i den nya publikation som föreligger om de senaste arkeologiska                

49 Hansen, G., 2005, s. 228ff., Hansen, G., 2008, s. 35ff., särskilt figur 15.
50 Andersson, H., 2013.
51 Skänninge är här ett tydligt exempel. De gamla privatkyrkorna förändras så att en av kyrkorna blir 

församlingskyrka medan de andra infogas i klosteranläggningar. Man fick en stadsstyrelse med ämbetsmän 
och råd. Från en familje- och släktbaserad organisation övergick man till en gemensam borgerlig 
organisation. I Skänninge sker det senast vid mitten av 1200-talet (Hedvall, R., et al. 2013).

52 Hjärthner-Holdar, E., Lamm, K. och Magnus, B., ’Metalworking and Central Places’, i: Hårdh, B. & Larsson. 
L., (red.). Central places in the Migration and Merovingian Periods. Papers from the 52nd Sachsensymposium 
Lund August 2001. Uppåkrastudier Vol 6. Stockholm 2002, s. 159–180, Jørgensen, L., ’Gudme and Tissø. 
Two magnates’ complexes in Denmark from the 3rd to the 11th century AD’, i: Ludowici, B., et al. (red.). 
Trade and communication networks of the first millennium AD in the northern part of Central Europe. 
Stuttgart 2010, s. 63ff., särskilt s. 66ff., Nielsen, P.O., Randsborg, K. och Thrane, H., (red.). The Archaeology 
of Gudme and Lundborg. Papers presented at a Conference at Svendborg, october 1991. Arkæologiske studier. 
Vol. X. København 1994.

53 Hansen, G., 2014.
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undersökningarna i Skänninge. I publikationen har man i diskussionen om hantverk 
överhuvudtaget gjort skillnad mellan vikingatid-äldre medeltid och högmedeltid och 
senare. I det första fallet knyter man hantverket till de stora gårdarna, som karakterise-
rar Skänninge under den tidigare perioden. Det rör sig då framför allt om metallhant-
verk, men det förefaller inte ha varit organiserat som permanenta verksamheter. Det 
material, som kommit fram utgörs framför allt av bronsgjuteriavfall men också järns-
mide. Hantverkarna har arbetat utomhus eller i enkla byggnader. De har arbetat med 
olika metaller: järn, kopparlegeringar och troligen också guld, silver och bly. Fynden 
från de senaste årens grävningar av storgården vid en av ortens kyrkor, S:t Martin, visar 
att metallhantverket bedrivits inom storgårdens bebyggda område.54 

När Skänninge omvandlades till stad under högmedeltid bedrevs hantverken på 
stadsgårdarna permanent från 1200-talet. Det gäller olika typer av hantverk, också me-
tallhantverk. På en gård har fynd av järnslagg visat att också järnbearbetning förekom-
mit, men arkeologerna har också funnit spår av något så exklusivt som klockgjutning. 
I det skriftliga materialet finns flera hantverkare omnämnda från tidigt 1300-tal. För-
fattarna menar efter sin genomgång av källmaterialet, att hantverkaren fått en friare 
ställning i förhållande till vad de hade under vikingatid och tidig medeltid. De blir ock-
så en del av stadens ledande skikt.55 

1200-talet tycks vara den period då järnhanteringen maximeras i Lödöse. Det kan 
då kopplas samman med förändringar i bebyggelsen bland annat genom att byggnads-
tekniken förändrades men också med utvidgningar i det som brukar kallas den Norra 
stadsdelen. Den hade lantgårdskaraktär tidigare och låg utanför den tätbebyggelse som 
i varje fall växte fram från mitten av 1100-talet eller något tidigare mellan de båda åar-
marna. Det är också under denna period som dominikanerklostret uppförs och borgen 
utvidgas. 

Bergen var det under 1100-talet företrädesvis kringresande metallarbetare, som 
slog sig ner i Bergen för en period och försåg invånarna med vad som behövdes. Det är 
egentligen endast på en tomt Dreggsalmenning 14–16 som tidigare nämnts där en per-
manent verkstad hittats, vilket visar att det funnits behov av smedens produkter och att 
det funnits underlag i varje fall för en permanent smedja. 

Det finns emellertid en annan kanske tydligare strukturell förändring i båda städerna, 
som är en del av urbaniseringen. I Lödöse kan man, som visats ovan, arkeologiskt konsta-
tera, att en reglering skett av stadsplanen genom att särskilda kvarter med smedjor etable-
rades i stadens östra och norra utkanter. Detsamma sker kanske i Bergen. Magnus La-
gabøters bylov från 1276 bestämde att järnsmedernas bodar skulle ligga utanför tätbebyg-
gelsen.56 Mycket tyder på att Vågsbunnenområdet inte var tätt bebyggt förrän efter 
1100-talet, och i varje fall är det ett tidsmässigt sammanfall mellan metallhantverkets 

54 Feldt, A.-C. och Nielsen, A.-L., 2013.
55 Karlsson, P. och Westling, C., ’Stadens hantverkare, gillen och marknader’, i: Hedvall. R., et al. 2013, s. 

173–189.
56 Se Helle, K., 1995, s. 432.
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uppsving i Vågsbunnenmaterialet i slutet av 1200-talet och Byloven.57 Denna reglering 
av smedjorna har naturligtvis praktiska skäl men måste också ses som en del av en reg-
lering av stadsplanen. För perioden 1170 och 1280 vet vi tyvärr inte något om smides-
verksamheten i Bergen från arkeologiska källor.

Att detta inte var förändringar, som enbart berörde våra två städer utan var av mera 
generell karaktär kan stödjas med ett exempel från Jönköping, där blästjärnet närmast 
utvecklar sig i industriell skala runt om staden, som blir indragen i verksamheten med ett 
omfattande primärsmide. Indirekt bekräftas denna utveckling, när Jönköping får stads-
privilegier. Också här låg smedjorna i stadens utkantsområde mot väster. Detta var ock-
så fallet med Smedjegatan i Visby, som har ett perifert läge och där det finns stora slagg-
lager. Gatunamnet Smedjegatan återfinns för övrigt i flera medeltida svenska städer.58 

Det finns som nämnts ovan divergerande uppfattningar om vilken ställning hantver-
karna hade i varje fall fram till 1200-talet. Det är tydligt, att Hansens studie av Bergen 
klart visar, att det i allt väsentligt rörde sig om kringresande hantverkare, som inte direkt 
var bundna till någon. De var i den meningen fria. Det är ju också en bild som i stor ut-
sträckning stämmer med vad man anser om de förhistoriska förhållandena. Den refere-
rade studien av Skänninge tyder i all fall på att det i dessa avseenden skedde en föränd-
ring under högmedeltid. Hantverkarna och då också smederna blev bofasta och en del 
av stadsmenigheten. Det torde i varje fall ha varit en social och organisatorisk omorien-
tering. Hur brett detta kan generaliseras får kommande undersökningar utreda.

Vi menar alltså som en slutsats, att den ökade järnanvändningen och organisering-
en av självständiga smedjor kan kopplas samman med utvecklingen av den högmedel-
tida staden. Järnet är inte orsaken men den ökade urbaniseringen och därmed städernas 
tillväxt krävde tillgång till mera järn och den ökade tätheten i bebyggelsen tvingade 
fram att de eldfarliga smedjorna fick särskilda lägen i städerna. 1200-talet är ett organi-
sationsskede i urbaniseringens historia. Därmed blir den förändrade situationen för 
järnet och järnbearbetningen i städerna också en del av den modernisering som Thomas 
Lindkvist diskuterar tidigare i denna skrift. Det måste dock tilläggas, att vi för de sena-
re perioderna saknar arkeologiska analyser för att bestämma omfattningen och arten av 
denna omorientering.

Slutkommentarer
I artikelns inledning ställde vi fyra övergripande frågor, som vi ville undersöka. Den för-
sta gällde konsumtionen av järn, den andra om vilka typer av järnföremål man finner i de 
arkeologiska undersökningarna, den tredje om smedjorna i staden och deras produktion 
och den fjärde om eventuella förändringar inträdde i orternas järnhantering, när den 
medeltida staden organiserades. Vi var också noga att betona att vår studie är en första 

57 Hansen, G., 2005, s. 145–156.
58 Andersson, H., 2010, s. 70ff., s. 89ff. och s. 99ff.
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test av detta område, som måste följas av fördjupade studier. Någon sådan övergripan-
de undersökning på arkeologiskt material har tidigare inte gjorts i varken Norge eller 
Sverige. Trots alla de källkritiska frågor som kommenterats under resans gång vågar vi 
göra följande slutkommentarer.

Den första frågan om konsumtion belystes med försök dels att beräkna vikten av det 
arkeologiska materialet i Bergen för perioden cirka 1100 till cirka 1170, dels att i Lödö-
se beräkna vikten på den totala vikten av arkeologiskt material från mitten av 1100-tal 
till mitten av 1400-tal. Det första som slog oss var att järnet i det förra fallet inte var sär-
skilt omfattande. I det senare fallet rör sig det beräknade värdet till cirka 3 500 kilogram, 
inte heller det särskilt högt. Det är i allt minimisiffror. Vi måste dock anta att dessa siff-
ror representerade järn som gick ur cirkulation och måste ersättas. Men även om vi fler-
faldigar materialet blir det inte i ett bredare perspektiv särskilt stort. 

Inklusive Lödöse fanns det i Sverige cirka 15 städer. Om vi använder Lödöse som 
norm skulle totalsiffran bli drygt 52 ton under 300 år. För att få en uppfattning om vad 
dessa siffror innebär i relation till konsumtionen i sin helhet i landet, kan hänvisas till 
den diskussion som Catarina Karlsson för i sin artikel om järnkonsumtionen i medelti-
da åkerbruk i denna volym.59 Siffrorna är dock inte helt jämförbara, eftersom utgångs-
punkterna är olika. Med uppgifter från Skänninge gör hon beräkningen att i den sta-
den var förbrukningen av järn cirka 30 kg per år från odlingen av stadens jordar. Om 
man antar att denna siffra kan vara vägledande för en bedömning av 15 städers totala 
förbrukning av järn förorsakad av jordbruk på städernas marker, blir det cirka 450 kg 
per år. Även om denna siffra är högre än vad det arkeologiska materialet antyder, är det 
ändå sett i ett riksperspektiv en låg siffra. 

C. Karlsson jämför här med en uppskattning av förbrukningen för hela landets 
landsbygd omkring 1300 till 48 ton. Man kan också relatera städernas konsumtionssiff-
ror till den produktionsmängd som Bengt Berglund redovisar i sin uppsats i denna 
v olym.60 Städernas del blir därvidlag obetydlig. Det är landsbygden, som är den sam-
mantaget stora konsumenten av järn, inte städerna under den här perioden som också 
Karlsson framhäver.61 Ser vi till förändringar över tid när det gäller våra två försöksstä-
der finns det underlag för att säga, att i Lödöse sker en kvantitativ ökning framför allt 
under 1200-talet och början av 1300-talet. I Bergen är bilden inte så tydlig.

Den andra frågan om vad man har påträffat av järnföremål i arkeologiska undersök-
ningar kan vi hänvisa till inte minst tabellerna 1 och 2 i bilagan. De ger en bred katalog 
över beståndet. Den avslöjar inga märkvärdigheter utan ett bruksmaterial, som knyter 
sig till stadens bebyggelse och liv. Vissa skillnader kan spåras mellan de båda undersök-
ta städerna. Det finns mer fiskredskap i Bergen än i Lödöse och hästutensilier saknas 

59 Karlsson, C., ’Ökad konsumtion av järn – en förutsättning för modernisering. Exemplet järnkonsumtion i 
medeltida åkerbruk’, i denna volym s. 191–213.

60 Berglund, B., ’Marknad och ämnesjärn’, i denna volym s. 77–113.
61 För tydlighetens skull måste påpekas, att borgar eller kyrkor inte har behandlats. Där konsumerades också 

järn inte minst för byggnadsmaterial. Borgarna hade ofta egna smeder.
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helt i Bergen i motsats till Lödöse. De vapenfynd som finns från Lödöse i motsats till 
avsaknaden av vapen i Bergenmaterialet ställer naturligtvis frågan om också sådana till-
verkades i Lödöse. Det finns vapendelar i smidesfynden i smedjeområdena, men de ut-
gör totalt en ganska liten del av de totala siffrorna för Lödöse. Här får frågan bli häng-
ande i luften. Men sammantaget är skillnaderna när det gäller beståndet av föremål inte 
stort mellan städerna. 

Den tredje frågan om smedjorna kan besvaras på olika sätt. Det som är uppenbart 
om man tar i betraktande både arkeologiskt och skriftligt material är att de under hög-
medeltid fick sin särskilda plats i stadens utkanter. Det gäller både Lödöse och Bergen. I 
Lödöse visar sammansättningen av det arkeologiska materialet att det som producerades 
i dessa smedjor stämmer väl överens med vad som totalt kan redovisas för Lödöse. Det är 
bruksmaterialet i Lödöse, som rimligen i stor utsträckning kom härifrån. Bilden som det 
arkeologiska materialet framför allt avser en period, som främst sträcker sig från mitten 
av 1100-talet till 1300-talet. Det är den period, då blästjärnet fortfarande varit det domi-
nerande. Med 1300-talet bryts denna dominans, i varje fall i Sverige, och masugnsjärnet 
tar här överhanden. Det innebär bland annat, att i vårt fall måste en framtida uppgift 
vara att undersöka, om det finns en skillnad i användningen mellan ”blästbruksperio-
den” och ”masugnsperioden” som är beroende av när den kan tidfästas. Kan den minska-
de aktiviteten i Lödöses smedjor från slutet av 1200-talet vara tecken på att smedjeverk-
samheten i stort ändrade karaktär genom att primärsmidet minskade och basen för verk-
samheten blev bergslagsjärnet i form av osmundar och/eller att man hämtade sina 
järnprodukter från annat håll?62 I Bergen är det framför allt 1100-talet som är tydligt. 
Där har det varit i stort sett kringresande hantverkare som stått för verksamheten. Men 
för senare perioder finns material, som visar på smidesverksamhet i viss omfattning.

Den fjärde och sista frågan gäller järnets roll i urbaniseringen. Den högmedeltida 
staden som vi möter i Skandinavien i slutet av 1100-talet och under 1200-talet innebar 
en ny form av urbanisering. Det vi kan se tillsammans med andra förändringar på or-
terna, nya styrelseformer, förändringar i byggnadsskick och byggnadsplaner, tillkom-
sten av nya institutioner, både kyrkliga och världsliga, är tydliga förändringar och loka-
liseringar av smidesverksamheten. Det antyder en annorlunda ställning för smederna. 
I varje fall i Lödöse förefaller också produktionen av smidesvaror ha ökat under 
1200-talet. Det är inte möjligt att säga att järnet hade en pådrivande roll i urbanisering-
en, men användningen av järn och organisationsformerna påverkades av och fann nya 
former i den processen.

Det finns anledning att fundera vidare över hur dessa frågor skall hanteras. Det be-
hövs i varje fall en uppvärdering av de arkeologiska järnföremålen som forskningsmate-
rial. Till och med spikar kan vara intressanta i de här sammanhangen. Ser man till det 

62 Man kan jämföra med Jönköping, där motsvarande övergång förmodligen ägde rum under 1300-talet, då 
primärsmidet upphörde, men manufaktursmidet levde vidare, dock på nya platser i staden (Andersson, H., 
2010, s. 70ff., Andersson, H., 2014).
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arkeologiska artefaktmaterialet skulle man i framtiden vilja vidareutveckla den platt-
form som Pär Hansson gav i sin avhandling genom att försöka sätta samman en tabell 
över vad en högmedeltida stadsgård hade för behov. Den bild som Hilary Mantel ger i 
sin beskrivning av staden avspeglar ett stort och livaktigt stadssamhälle, men det ger 
också en bild som säkert även i viss mån har tillämpning på våra tidiga nordiska städer, 
där man förvisso inte kunde klara sig utan smeden. Det var dock knappast den förhis-
toriske trollkarlen det var fråga om utan den som såg till att man hade tillgång till de fö-
remål som var nödvändiga för vardagen. Kvar står ändå frågan: hur skall vi finna ho-
nom tydligare i det arkeologiska materialet?
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Bilaga 1. Föremålsfynd av järn i Bergen och Lödöse

Sakord Lödöse 
totalt

Lödöse 
AD

Lödöse 
GD

Lödöse 
MM

Lödöse 
ND

Lödöse 
NE

Bergen 
1100-

1170

Bergen 
BRM 

245

Bergen 
BRM 

237

Bergen 
BRM 

346

Byggnader                    

Bult 10         1        

Bultlås/del 357 13 7  2 23 11 1 25    

Bygel 6                  

Dörrklinka/hake 7                  

Dörrstapel 9                  

Fönsterhake 7                  

Gångjärnstapp 218 4 4  4 18 2 5 4    

Gångjärn?               1    

Hake 68 3 2 1 1          

Handtag  1               1 2

Hasp 26     1 3          

Krampa  217 3 5 12 21 2 2      

Krok 112 4 2 7 4 11 15   17 4

Lod 1                  

Låsöverfall 36       1 1        

Lås?               2   1

Meddrag 1                  

Märla 16                  

Nyckel 382 9 9  6 49 6 7 9 3  

Passare 2 1                

Plattjärn 1                  

Plåt 32                  

Rör 9       1          

Spik 11 433 212 391 479 736 403 40 107 52 77

Spik?             5 4 2 9

Sprint 9                  

Vinkeljärn 1                  
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Sakord Lödöse 
totalt

Lödöse 
AD

Lödöse 
GD

Lödöse 
MM

Lödöse 
ND

Lödöse 
NE

Bergen 
1100-

1170

Bergen 
BRM 

245

Bergen 
BRM 

237

Bergen 
BRM 

346

Hantverk                    

Borr/Naverborr 37 1 1 2 2 1        

Bricka 2       2          

Dorn 14                  

Fil               1    

Hammare 13 1      1 2   3    

Hylsa 22   1 1 6 1        

Kniv 924 41 20 12 80 23 2 3 5 2

Kniv för garvning               2    

Knivslida/del 1                  

Mejsel 25   1 1 6 1   1    

Pryl 22     4 7 1        

Puns 6       1 3        

Redskap 72    3   2 4 4 22 3 1

Redskap?               8 1 1

Rits 1                  

Sax 57 1   1 3 3 2     3

Skaft 14                  

Skrapverktyg 4   1   2          

Stamp 2                  

Stans 4                  

Stämpel                    

Syl 33   1     1        

Syl?             2      

Tråd 16                  

Tråddragningsjärn 1                  

Verktyg 44       10          

Yxa 27     1   1        
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Sakord Lödöse 
totalt

Lödöse 
AD

Lödöse 
GD

Lödöse 
MM

Lödöse 
ND

Lödöse 
NE

Bergen 
1100-

1170

Bergen 
BRM 

245

Bergen 
BRM 

237

Bergen 
BRM 

346

Smide                    

Blästerrör 1         1        

Slägga 1 1                

Smidesavfall 1         3        

Smälta 16     1 11          

Stycke/ämnesjärn? 13     1            

Stång 3       1          

Städ 3                  

Ten 1 082 4 11 136 408 5        

Tång 6 1                

Ämnesjärn/ämne 138 6 2  2 12 5        

                     

Handel                    

Våg, detalj 3         1 1      

Band 190     40 69 2        

                     

Inre hushåll                    

Askraka 1                  

Blosshållare/
lyshållare 69 1  2   1 1  1 1    

Eldstål 5       1          

Fat               2    

Gaffel?               1    

Gryta, del/kärl/
skopa 39       22 1   3   1

Hank till gryta 35 1 6 1 1 1 6      

Hankfäste 8                  

Kedja 31   1 1 8 1        

Kil 25         1        
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Sakord Lödöse 
totalt

Lödöse 
AD

Lödöse 
GD

Lödöse 
MM

Lödöse 
ND

Lödöse 
NE

Bergen 
1100-

1170

Bergen 
BRM 

245

Bergen 
BRM 

237

Bergen 
BRM 

346

Kisthandtag 1                  

Lekane 13     1 6          

Leksak, yxa 1                  

Lykta, fot 1                  

Mungiga 6       1          

Pincett 6                  

Sil 1                  

Sked? 1                 1

Åderbill 1                  

Öronsked             1      

                     

Dräkt                    

Isbrodd 38     1 4 2 1      

Knapp 1                  

Nål 14         1   8 3 8

Ring 59 1 2 1   6   5 2 8

Spänne 146 3 4 2 8 2   10 4 4

Sölja 3                  

                     

Jordbruk                    

Hacka 1                  

Harv, pinne 2                  

Lie 2     1   1        

Skära 7       1 1        

Skära?             1      

Spade 7       1          

Tjuder 15                  
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Sakord Lödöse 
totalt

Lödöse 
AD

Lödöse 
GD

Lödöse 
MM

Lödöse 
ND

Lödöse 
NE

Bergen 
1100-

1170

Bergen 
BRM 

245

Bergen 
BRM 

237

Bergen 
BRM 

346

Vapen                    

Armborstspännare 1                  

Doppsko 1   1              

Pikhammare 1                  

Pil, armborst 97                  

Pilspets/Pilbågspil 53 4   1 12 2 2   1  

Spjutspets 12       2 1 1      

Stridshammare 2                  

Svärd/del 15         2       1

Vapen, detalj 1                   

                     

Häst                    

Betsel 23   1 3            

Hästsko 574 16 20 9 27 6        

Hästskosöm 947 5 16 92 190 22        

Seldon 10 1     1          

Sporre/del 49                  

Stigbygel 6       1          

                     

Båt och fiske                    

Båtshake 1                  

Fiskkrok (ej färdig)               13    

Fiskkrok 30        2     18 4  

Klinknagel, nit 935 30 27 97 128 16 22 156 131 10

Ljuster 2                  

                     

Övrigt                    

Avfall/spill 5             12 114 4

Beslag 517 4 26 6 33 14 12 3 2 1
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Sakord Lödöse 
totalt

Lödöse 
AD

Lödöse 
GD

Lödöse 
MM

Lödöse 
ND

Lödöse 
NE

Bergen 
1100-

1170

Bergen 
BRM 

245

Bergen 
BRM 

237

Bergen 
BRM 

346

Bleck 19       2 2        

Fodral 1                  

Hantel 2                  

Hållare 1                  

Isstav, skoning 1                  

Klocka, kläpp 1         1        

Kula 5             12    

Platta 33     2 22          

Spets 5                  

Stav 1             2   4

Ögla 6     1   1        

Oidentifierade 
föremål 7 881 162 160        346      1 958        580 43 284 322 11
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P r o c e s s m e t a l l u r g i ,  r e s u r s e r 
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L a r s  B e n t e l l

Vad slaggvarpen berättar – om 
tillverkning av koppar och järn innan 

och under medeltiden i Europa

Inledning
Europeiska artefakter av förmedeltida anläggningar för framställning av koppar och 
järn har sysselsatt arkeologer och historiker ur aspekten: vilka typer av ugnar kom först 
och varför? Man har också undrat över vilket beroende som kan ha funnits mellan till-
verkningstekniken av dessa bägge metaller? I denna text ställs frågan om spridningen 
till Norden av metallurgisk kunskap skedde genom traditionell kunskapsdiffusion, el-
ler om mönstret var mer komplext och kanske också innefattade nödvändig endogen 
teknik? Det afrikanska exemplet visar att kulturer ej behöver ha lärt sig tillverka koppar 
för att kunna ge sig i kast med järn, så det synes inte finnas någon enkel förutbestämd 
ordning.1

Självklart har råmaterialens sammansättning haft stor betydelse för metallframställ-
ning. Rika malmer kräver i princip mindre energi för sin bearbetning. Att utveckla pro-
cesser anpassade till råmaterialen, lägger grunden för ett högt utbyte. Det finns emel-
lertid en viktig skiljelinje bland nutida uttolkare av fornfynden som framförallt gäller 
uppfattningen om slaggen: skall slaggen betraktas enbart som avfall eller har den varit 
en funktionell och viktig del i processen?

Teorin bakom våra förfäders utnyttjande av slaggkemi för att styra produktkvalite-
ten hos järn och stål formulerades av Eberhard Schürmann i Clausthal för mer än 60 år 
sedan.2 Denna har vidareutvecklats av Arne Espelund i Trondheim under senare år.3 
Den bygger på termodynamisk analys och avviker därmed från tidigare svenska och an-
dra utsagor om slaggens roll, där dess funktionalitet ej beaktats. Den termodynamiska 
ansatsen stöds dock övertygande av slaggfynd från hela Europa inklusive Norden. I det 

1 Om det inte är så att förmågan att tillverka järn inhämtats från någon annan kultur, där man passerat 
bronsåldern.

2 Schürmann, E., ’Die Reduktion des Eisens im Rennfeuer’, in: Stahl und Eisen. 78. Heft 19. 1958, s. 1297–
1308.

3 Espelund, A., The evidence and the secrets of ancient bloomery iron-making in Norway. Arketype Forlag. 
Trondheim 2013. 
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följande skall visas att teorin om den funktionella slaggen löper som en röd tråd genom 
hela historien inte bara från järnåldern utan ända från bronsåldern till medeltiden och 
till härdfärskningsprocesserna av masugnstillverkat tackjärn. Den ger en rimlig förkla-
ring till hur våra förfäder måste ha resonerat, alltifrån de första försöken att tillverka 
koppar i Levanten. 

Denna teori leder också till att tidigare uppfattningar om processutbyten vid bläs-
tjärnstillverkning måste omprövas, det vill säga till att tidigare antagna produktionsvo-
lymer av järn baserade på slaggfynd i vårt område radikalt måste revideras.4 Bilden av 
koppar- och järnmetallurgins utbredning i Europa påverkas dessutom av tillgänglighe-
ten av lättbearbetade, i allmänhet vittrade, malmer. Man kan anta att där istiderna dra-
git fram var tillgången på sådana obefintlig. Mot denna bakgrund framläggs nedan ar-
gument för att i Norden inföll bronsåldern och järnåldern helt asynkront i förhållande 
till områdena söder om istidsgränsen. 

Europas bronsålder tog inte slut på grund av brist på råmaterial. Mycket pekar på 
att järn och koppar ofta framställdes sida vid sida under sekler i samma områden. Driv-
krafterna för övergången till järn och stål måste främst ha uppstått ut marknadens be-
hov, att resurser kunde sparas eller att det nya materialet var bättre för sitt ändamål.

För att klarlägga sambandet mellan framväxten av teknik för metalltillverkning och 
de lokala förutsättningarna, kan det först vara lämpligt med en återblick på tillverk-
ningen av koppar. Denna metall började framställas i Främre Orienten för cirka 
10 000 år sedan. Det dröjde emellertid länge innan omfattningen var så stor, att man 
började använda den för vapen och verktyg.

Råvaror för kopparframställning
Den vanligaste råvaran för att producera koppar i vår del av världen har i överblickbar 
tid varit kopparkismalm. Den kemiska beteckningen för kopparkis är CuFeS2. Koppar-
halterna i malmen har sällan legat över två och en halv procent. ”Gråberget”, som följt 
med malmen vid brytningen, den så kallade gångarten, har utgjorts av bland annat ki-
selsyra, SiO2 och vanligen pyrit, FeS2. Kopparkis som utsatts för den omgivande atmos-
fären har emellertid vittrat, det vill säga främst oxiderats. Denna förvandling har pågått 
under tusentals år, vilket är skälet till att när koppar väl började utvinnas, så var råma-
terialet någon form av kopparoxid eller karbonat. Ur dessa föreningar lät sig kopparen 
enkelt framställas med kol och kolväten som fanns i ved eller träkol. Tidigare hade de 
tilldragit sig uppmärksamhet och använts i glasyr på grund av sina vackra färger. En 
ofta framförd uppfattning är att kopparframställning, såväl som möjligheten att tillver-
ka bly, upptäcktes genom en ”misslyckad” glasyrbränning på keramikföremål. 

Nutida försök att återskapa processen för kopparframställning har oftast utgått 
från kopparmineralet malakit (figur 1), som är ett hydrokarbonat. Som  reduktionsmedel 

4 Bergsbruk – gruvor och metallframställning. Sveriges Nationalatlas (SNA). Norstedts Förlagsgrupp AB. 2011. 
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har man använt träkol. Luften 
har pressats in med hjälp av 
hand- eller fotdrivna bälgar av 
djurhud genom ett keramiskt rör. 
Röret har instuckits i en bland-
ning av träkol och malm som pla-
cerats i en grop. Man vet inte om 
detta var våra förfäders standard-
utrustning, men den överens-
stämmer med fynd som gjorts på 
flera håll.5 

Säkert har ren malakit tidigt 
kommit till användning, liksom 
exempelvis azurit, ett annat hy-
drokarbonat. Ävenså har bruten 
malm i något skede dessutom 
börjat anrikas.6 Man kan också 
räkna med den naturliga anrik-
ning som skett vid övergången 
mellan oxid och sulfid. Vid ökad 
efterfrågan på koppar och när an-
delen kopparförande mineral så 
småningom sjönk, är det lätt att 
tänka sig att man försåg denna 
enkla utrustning med en allt hö-
gre kant runt gropen för att för-
enkla hanteringen. Det krävdes 
nämligen mycket stora volymer 
bränsle i förhållande till malm för 
att processen skulle fungera. När 
denna kant blivit tillräckligt hög, 
kan man säga att schaktugnen 
föddes. På köpet fick man en för-
värmning av reduktionsgodset, 
vilket förbättrade värmeekono-
min. Nästa naturliga innovation 
torde ha varit att anlägga ugnen i 

5 Tylecote, R.F., A History of Metallurgy. The Institute of Materials. London 1992.
6 Anrikning genom sovring underlättades givetvis av att mineralen som innehöll koppar var så avvikande i 

färg. Effekten av anrikningen uttryckt som procent koppar känner vi inte.

Figur 1. Malakit och azurit från Marocko. Källa: 
 Wikipedia: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Azurite-Malachite_from_Marocco.jpg 2014-10-16

Figur 2. Kopparkis (gulbrunt) och kvartsit (vitt). Käl-
la: http://www.auburn.edu/~leeming/chalcopyrite.jpg 
2014-10-16 
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en sluttning för att därmed förenkla chargeringen. Fenomenet ”självdrag”, det vill säga 
skorstenseffekten, lät sig därefter demonstreras när schaktet blivit tillräckligt högt.

När det översta lagret berg, det vill säga det som innehöll kopparoxider och karbo-
nater, förbrukats, kom sulfiden i dagen. Vid denna övergång kunde man dock på de 
flesta håll konstatera att det fanns desto mer sulfidisk kopparmalm. Att avlägsna både 
järn och svavel krävde emellertid mer energi. Utnyttjandet av sulfider blev ekonomiskt-
tekniskt möjligt cirka 1600 f.Kr. Då kom Cypern in i bilden som stor producent.

Det är inte omöjligt att man långt före sulfidmalmsperioden framställde träkol se-
parat. Beroende på utformningen av det schakt där reduktionen ägde rum, kan man 
dock räkna med en hög andel ”direktkoksning”, det vill säga pyrolys. Frågan är knuten 
till tillgången av lämplig ved, där Cypern tycks ha varit särskilt gynnat. Tillgången på 
bränsle blev så småningom den begränsande faktorn för kopparframställning. Avskog-
ningen i Levanten, delar av Turkiet (Anatolien) och Cypern är en följd av bland annat 
sådan verksamhet redan under bronsåldern.

De föroreningar, som alltid ledsagar kopparkismalmen är inte bara till nackdel, ef-
tersom de vid framställningen nödvändiga temperaturnivåerna kan tillåtas vara lägre. 
Föroreningarna bidrar nämligen oftast både till att kopparmineralen smälter tidigare 
och att ge den metalliska produkten en lägre smältpunkt. Jämfört med den rena 
 metallen kunde det röra sig om 50 till 100 °C. Den sänkta smältpunkten förenklade gi-
vetvis också gjutningen av produkten. Ren koppar smälter vid cirka 1090 °C. Det vi 
idag menar med gjutning i gjutform för att kunna leverera exempelvis bronstackor, blev 
inte aktuellt förrän långt in i bronsåldern. Kopparkis förekommer ofta i samband med 
sulfider av järn, exempelvis pyrit, FeS2. Sådant järn var naturligtvis lika oönskat som 
det, som fanns i kopparkisen.7 De typiska föroreningarna i kopparsulfidmalmerna är 
arsenik, tenn, zink och antimon (se tabell 1). 

Både arsenik och tenn bidrar till kopparens hållfasthet i sig, men framförallt för-
bättras egenskaperna vid kallbearbetning, så att exempelvis eggverktyg kunde göras 
mer slitstarka. För det senare resonemanget i denna text är det väsentligt att notera att 
all formning till slutprodukt skedde med kallbearbetning under hela bronsåldern. Till 
saken hör emellertid också att smederna så småningom lärde sig att blanda olika mal-
mer för att därigenom ge slutprodukten önskvärda egenskaper, det vill säga främst vad 
avser avvägningen mellan seghet och hårdhet. I allmänhet innehåller brons cirka 85 % 
koppar och resten tenn och/eller arsenik. ”Medveten styrning av sammansättningen”, 
vilket många vill kalla inledningen till bronsåldern, praktiserades i Levanten från om-
kring 3000 f.Kr. Där övergavs så småningom arseniken som legeringsämne. Efter 2000 
år f.Kr användes nästan uteslutande tenn. Det är högst sannolikt att smederna redan ti-
digt blev medvetna om arsenikens hälsoeffekter. Tennmalmer, liksom kopparmalmer 
innehållande tenn, var dessvärre betydligt mer sparsamt förekommande. Tenn blev 
därför en mycket eftertraktad handelsvara. Handelsvägarna för både koppar och tenn 

7 Även andra metaller i mindre omfattning förekommer.
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sträckte sig ända upp till det Nordiska området redan under bronsåldern, vilket bekräf-
tas av fornfynd och hällristningar.

I vårt närområde började koppar utvinnas 2500 f.Kr. i det som idag är Tyskland. 
Bronsåldern, definierad enligt ovan, tog sin början i norra Europa runt 2000 f.Kr. Den 
nyligen i de nord-italienska alperna återfunne ”ismannen” Ötzi, som levde 3300 f.Kr., 
hade en yxa som var tillverkad av koppar. Man kan anta att han kommit över detta verk-
tyg söderut. Alternativet kunde vara att Ötzi i själva verket hette Dragan och var bör-
dig från Balkan, där det finns spår efter kopparframställning från 4000 år f.Kr. 

Den tidigaste koppartillverkningen i vårt land förefaller inträffa cirka tusen år efter 
det att man börjat tillverka järn. Bronsartefakter baserade på nordisk malmråvara har 
ej påträffats.8 Det är frestande att tro att denna sena start berodde på istidens inverkan 
på kopparkisen. Man kan både tänka sig att kopparkisen skyddats av moränlager under 
isen och att isen i andra skeden slipat berggrunden. I våra trakter har koppar av detta 
skäl aldrig utvunnits ur oxidiska malmer.9 Under den senaste istiden var de områden 
som idag utgör Tyskland, Belgien, Holland och Storbritannien täckta av is. Den maxi-
mala tjockleken var 3 000 meter och täckte Västernorrland.

8 Ling, J., Hjärthner-Holdar, E., Grandin, L., Billström, K. och Persson, P-O., ’Moving metals or indigenous 
mining? Provenancing Scandinavian Bronze Age artefacts by lead isotopes and trace elements’, in: Journal 
of Archaeological Science 40. 2013, s. 291–304. 

9 Att starta med oxiderna för att därefter ta sig an sulfiden, som i medelhavsområdet, är ett ganska naturligt 
steg, som framhållits tidigare, men att man direkt skapat en fasseparationsprocess från sulfiden är mycket 
osannolikt.

Tabell 1. Några viktiga kopparmineral.

Engelskt namn Kemisk beteckning % Cu
Cuprite Cu2O 88,8
Tenorite CuO 79,8
Malachite CuCO3, Cu(OH)2 57,3
Azurite 2CuCO3, Cu(OH)2 55,1
Chalcopyrite, (Kopparkis) CuFeS2 34,5
Bornite Cu5FeS4 63,3
Chalcosite Cu2S 79,8
Covellite CuS 66,4
Enargite Cu3AsS4 48,3
Tetrahedrite Cu3SbS3 52,1
Tannantite Cu3AsS3 57,0
Stannite Cu2FeSnS4 29,5

Källa: Fritt efter Buchwald, V.F., 2005.
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Kopparframställningens kemi
När metall framställs med kol ur sin oxid är den principiella reaktionen:

Metalloxid + Koloxid → Metall + Koldioxid          (i)

Koloxiden bildas ur veden eller träkolet och tar hand om det syre som finns bundet i 
metall oxiden. Den då bildade koldioxiden kan emellertid reagera med träkolet enligt: 

CO2 + C → 2CO          (ii)

det vill säga man får ny koloxid som kan hitta nya syreatomer att ta loss från oxiden. Re-
aktion (ii) är emellertid mycket värmekrävande. För att täcka detta behov kan man till-
föra mer luft och bränsle. Lyckas man varaktigt överstiga cirka 900 °C, är den reduce-
rande effekten hos gasen mycket stor. Detta gör att reaktion (i) kan fortsätta till dess 
metalloxiden är slut. Om däremot temperaturen inte kommer upp till mer än exempel-
vis 700 °C är reaktion (ii) inte lika påtaglig. Istället får man en stabil blandning av ko-
loxid och koldioxid, vars reducerande verkan är svag. Förhållandet mellan dessa gaser 
och kol, det vill säga reaktion (ii) kallas Boudouardjämvikten (figur 3).

Metalloxidernas benägenhet att lämna ifrån sig sina syreatomer är mycket olika. 
Kopparoxiden gör det lättare än järnoxiden. 

Så länge som oxidisk kopparmalm kunde tillgodoses, förlöpte således reduktionen 
till koppar enligt reaktionerna (i) och (ii). Självklart måste man också tillsätta extra 
bränsle, dels för reaktionens (ii) energibehov, dels för att smälta gångarten. Den senare 
utgjorde grundkomponenten i slaggen. Den smälta kopparen och slaggen separerades 
genom dess olika specifika vikt, det vill säga enligt principen som gör att olja flyter på 
vatten. Slaggens specifika vikt är cirka hälften av metallens.

När malmer med kopparkis började utnyttjas, ökade den tekniska komplexiteten. 
Det handlade ju nu om att både avlägsna järn och svavel för att separera ut kopparen. I 

Figur 3. Boudouardjämvikten 
vid totaltrycket 1 atm. Källa: 
http://www.chemienet.info/7-
ggw.html 2014-10-30

princip skulle man kunna tänka sig att lite snabbare 
göra det som naturen gjorde spontant när koppar-
kisen vittrade, det vill säga att oxidera bort allt svav-
let innan man genomförde reduktionen. Metallur-
ger skulle kalla detta ”dödrostning”. 

Emellertid är det troligt att sådan dödrostning 
av sulfiden övergavs ganska snart – om den någon-
sin utövades – eftersom alltför mycket koppar 
hamnade i slaggen. Istället började man tillverka en 
mellanprodukt i vilken kopparen först kunde an-
samlas. Detta upplägg byggde på styrd rostning av 
den anrikade råmalmen så, att endast en del av 
svavlet och järnet oxiderades. Svavlet avgick som 
svaveldioxid under värmeutveckling. Den rostade 
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Figur 4. Avskiljning av järn genom bildning av skärsten. Källa: Författaren.

malmen, rostgodset, kom på detta sätt att få en något förhöjd kopparhalt. Under den 
följande smältningen i en schaktugn kunde dock kopparhalten i mellanprodukten kan-
ske femdubblas jämfört med råmalmen. Mellanprodukten, som vi idag benämner skär-
sten, är avsevärt tyngre än slaggen och samlades i ugnens botten. Skärstenen bestod av 
en lösning av svavel, koppar samt en del järn och var spröd och oanvändbar. Resten av 
järnet bands upp med slaggens kiselsyra i en slagg. Kiselsyran kunde komma från gång-
arten eller vara för ändamålet tillsatt i form av exempelvis kvartsit. En sådan slagg har 
fått sitt namn av att den stelnar under utskiljning av fayalit, 2FeOSiO2. Det senare är 
en kemisk förening med specifik sammansättning. 

Separationen av skärsten och slagg underlättades av att smältorna, förutom densi-
tetsskillnaden, hade lämpliga egenskaper, främst viskositet. För sulfidens del påverkas 
flytbarheten starkt av förhållandet mellan ingående komponenter, det vill säga främst 
Cu, Fe och S.

Den fayalitiska slaggen återkommer i många arkeometallurgiska sammanhang. 
Den utmärks bland annat av låg smältpunkt vilket naturligtvis bidrar till dess funktio-
nalitet. Man kan få en uppfattning ur fasdiagrammet (figur 5) vilka sammansättningar 
man måste sträva efter för att slaggen skall hållas smält.

Det framgår att SiO2-halten bör justeras till drygt en tredjedel av FeO-halten. 
Ovanför denna nivå löser tillsatt kvarts inte upp sig. I praktiken är det lämpligt att till 
FeO-halten lägga halten av MnO. Det som skiljer fayalitslaggen vid just kopparfram-
ställning från samma typ av slagg vid järnframställning är, att man i den förra kan räk-
na med en mindre andel koppar, kanske 0,2–0,4 %. Därför är det ofta angeläget att ana-
lysera fayalitslagg från fyndplatser för att avgöra om där tillverkats koppar eller järn.
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Den metod för kopparframställning som utvecklades och användes åtminstone fram 
till 1700-talet på kontinenten innebar att denna procedur, det vill säga rostning och 
smältning, upprepades två gånger. Skärsten som då utvunnits utsattes därefter för död-
rostning, det vill säga allt resterande svavel oxiderades bort. Även metallerna oxidera-
des. Vid det påföljande och sista smältningssteget lyckades man reducera enbart kop-
paroxiden, medan järnoxiden på samma sätt som tidigare, avskildes i fayalitisk slagg. 
Smältningarna krävde stora mängder bränsle, men dessutom blev man tvungen att till-
föra kiselsyra, exempelvis från kvartssand, för att binda det oxiderade järnet, om inte 
gångartens kiselsyra räckte till. 

I Norden lät vi oss nöja med färre steg. Detta berodde sannolikt på att vårt bränsle 
var mer tillgängligt. Hos oss såg processen ända till slutet av 1800-talet ut som i figur 6. 
Som framgår cirkulerades slaggen. Detta berodde på att man ville tillvarata kopparen 
som följt med denna. 

Efter hand infördes, här såväl som på kontinenten, ytterligare ett processteg, gar-
ningen, för att oxidera de sista resterna av föroreningar. Svartkopparen fick sitt namn 
efter dess svarta yta, vilken bestod av oxiderad ej ännu avlägsnad järnoxid, det vill säga 
magnetit. Bronsålderns svartkoppar var dock tillräckligt ren (85–90 %) för att kunna 
legeras med tenn eller arsenik. 

Figur 5. Fasdiagrammet FeO-SiO2. Källa: Processmetallurgins grunder. Version 00/01.  KTH. Stock-
holm 2001.
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Kopparframställningens processutrustning
Proceduren för kallrostning kan knappast ha ändrat sig mycket från det att sulfidmal-
mer togs i bruk. Processen var mycket tidskrävande och genomfördes utomhus i ett bås 
på marken. Som bränsle utnyttjades ved. Denna varvades med malm och kvartsitföran-
de slaggbildare, som inledningsvis bestod av den aktuella gångarten. Ovanpå denna 
limpa packades ett skikt av jord och sand. Vid rostningen utvecklas en hel del energi 
när svavlet och järnmalmen oxiderades. Det gällde att hålla igång rostningen genom att 
spetta med påkar för att åstadkomma rätt lufttillträde, men också genom att stoppa in 
ved på lämpliga ställen i rostgodset.

De som skötte kallrostarna behövde utveckla en stor skicklighet i att bedöma hur 
länge de skulle låta rostningen pågå för, att inte skapa problem med den senare smält-
ningen och separeringen av skärstenen. Genom undersökningar i senare tid, vet vi att 
optimalt skall rostningen pågå så, att man får ett 50/50-förhållande mellan kopparsul-
fid och järnsulfid i skärstenen. Denna smälter då som lägst vid cirka 940 °C. Genom att 
granska färgen på rostgodset, kunde man bestämma när det var dags att avbryta rost-
ningen. Detta torde ha krävt lång träning och samspel med senare processled. Kallrost-
ning kunde ta mellan två och sju veckor. Arbetet var ganska hälsovådligt på grund av all 
svaveldioxid. 

Smältningen av rostgodset i Norden skedde i en så kallad suluugn, som var av 
schakttyp. Sulu-ugnen har sannolikt fått sitt namn av att innan man lärt sig rosta ”opti-
malt”, blev man tvungen att arbeta satsvis. Man lät då skärstenen stelna i ugnen, som en 
”sula” under fayalitslaggen. Därefter togs den ut genom att ugnsväggen revs, varpå följ-
de krossning, separation från den järnhaltiga slaggen och förnyad rostning. Det dröjde 
länge innan man lyckades styra rostningsoperationerna så väl, att man kunde tömma 
ugnen på smält skärsten; troligen inte förrän på 1100-talet. Men även vid satsvis till-
verkning, som i princip bedrivits ända sedan man börjat utnyttja sulfidiska kopparmal-
mer, var kallrostningen av central betydelse för att kunna genomföra denna ”anrik-
ningsprocess” av kopparen. Figur 7 visar dels typiska kallrostbås i genomskärning 
(vänstra bilden), dels en ugn för sulusmältning. Inte heller denna ugnstyp har ändrat sig 
principiellt genom seklerna. Likheten med en medeltida masugn är påfallande.

Blåsbägarnas utformning kan knappast ha skiljt sig så mycket från vad som tilläm-
pades i Levanten. Konstruktionen var gjord av djurhudar och trävirke. Införandet av 
vattenkraft för att driva bälgarna var naturligtvis en milstolpe, som innebar att man 
kunde utveckla radikalt mer värme. Produktiviteten kunde då öka genom möjligheten 
att bygga större ugnar. 

Men det finns skäl att anta att de som började använda sulfidmalmen 1500 f.Kr., 
genomförde bägge stegen i samma processutrustning, utan att veta om det. Det är ju 
naturligt att om man startade processen vid rumstemperatur, dröjde det länge innan 
man nådde de temperaturer som är nödvändiga för att reduktionen skulle komma 
igång. Om man utgick från ved, kom de flyktiga beståndsdelarna först att förgasas och 
brinna upp. Efter hand kom allt mer av det tillsatta bränslet att likna träkol. Det var 
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Figur 6. Flytschema för nordisk kopparframställning. 
Källa: Björling, G., Metallhyttkonst. KTH. Stockholm 
1965 samt Verksmuséet i Rörås. 2008.

sannolikt möjligt att driva processen utan att använda bälgar eftersom gasutvecklingen 
vid pyrolys och förbränning skulle ge erforderligt ”drag i pipan”. Fortsatt inmatning av 
bränsle gjorde att temperaturen sakta steg, men atmosfären förblev oxiderande ända 
tills man nådde kanske 900 °C. Hypotesen är således att steg 1, rostningen, inträffade 
under ”resan upp” i temperatur. Detta kan synas snabbt i jämförelse med rostningsti-
derna i exempelvis Falun, men man måste betänka, att den lilla skalan vid denna tid 
gjorde att malmen måste varit synnerligen nedkrossad.  Steg 2, smältningen, genomför-
des genom fortsatt bränsleinmatning (ved eller träkol) till dess man antagit att koppa-
ren, eller dess halvfabrikat skärstenen, hade bildats. Då lät man allt svalna till rumstem-
peratur, varefter slagg och koppar (eller skärsten) kunde separeras med en slägga. Efter 
några sådana processvarv kunde man komma fram till förhållandevis ren koppar. Jäm-
fört med tillverkning ur oxider fick man dock en avsevärt högre energikonsumtion 
(ved). Pyrometallurgisk kopparutvinning ur sulfidmalm kan ses som parvis kopplade 
oxiderande och reducerande steg.
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Figur 7. Kallrostbås och sulubruksugn. Källa: Efter Daniels Sven Olsson. Museet Falu Gruva.

Vartefter kopparen koncentrerades, kunde mer förfinad teknik användas för påföljan-
de steg. Rostningssteg nummer två kallades ”vändrostning.” Denna fick sitt namn av 
att man var tvungen att vända godset med jämna mellanrum för att allt svavel skulle 
brinna upp. Dessutom behövde mer bränsle tillföras; ofta selektivt för att kompensera 
för inhomogeniteter i skärstenen. Vändrostningen genomfördes i bås med stenväggar.

Slaggbildning vid kopparframställning uppträdde ju också med oxidiska koppar-
malmer då gångarten smälte. Även under dessa förhållanden måste man kommit till in-
sikt om att slaggen var funktionell och att det gällde att se till att bildad metall kunde 
separeras ut så effektivt som möjligt. Man kan därför inte säga att kraven på vård av 
slagg var något som plötsligt uppstod när sulfidmalmer började tas i bruk. Det gemen-
samma är att volymandelen malm i förhållande till bränsle är mycket liten. Man inser 
därför betydelsen av slaggens egenskaper för att nybildade droppar av koppar eller skär-
sten skall kunna mötas, slå ihop sig (koalescera) och sjunka till botten.

Man provar något nytt som visar sig bli epokgörande                               
järn- och ståltillverkning

Smältarna måste ha upplevt sig kunna ”tvätta ur någonting” från skärstenen med hjälp 
av den fayalitiska slaggen. Att det som behövde avlägsnas var järn visste man från bör-
jan naturligtvis inte. Likväl var ”styrningen” av slaggens egenskaper nyckeln till fram-
gång. Den tekniska utvecklingen genom århundradena är rik på exempel på sådan 
handlingsburen kunskap.
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Oavsett råvara för tillverkning av koppar hade man nått sitt mål när slutprodukten 
var duktil och därmed kunde kallbearbetas till färdig form. Man lyckades säkert tidigt 
åstadkomma tillräcklig temperatur för att få kopparen att lämna reduktionssteget i 
smält form. Detta måste ha skett senast när man började med inlegering av tenn, det 
vill säga 2000 år f.Kr. Rester av gjutformar för bronsframställning har återfunnits i hela 
Europa, men fortfarande var kallbearbetning karakteristiskt för formning av slutpro-
dukt. Med hjälp av denna kunde också önskvärda mekaniska egenskaper hos slutpro-
dukten erhållas.

Ett tredje område var rostningen. Att rätt tolka förändringar i färg, lukt eller andra 
fysiska egenskaper hos rostgods eller avgaser måste ha utgjort en stor del av det trade-
rade kunskapsbagaget. Användning av ritualer, sånger med mera som stöd för det ge-
mensamma minnet, förekom i många kulturer.

Om man antar att kopparsmederna nere på kontinenten fick idén att prova någon 
ny råvara, skulle man kunna gissa att ett första val var något som åtminstone till färgen 
liknade kopparkis. Att prova vittrad järnmalm var därför kanske inte alltför långsökt. 
Förr eller senare skulle man då få framgång. Om man inledningsvis processar vittrad 
järnmalm på samma sätt som kopparkis, blir resultatet med stor sannolikhet smidbart 
järn. Därmed slipper man upprepa processen. Både tur och skicklighet är dock på sin 
plats, eftersom arbetsgången innefattar många synnerligen kritiska moment. 

Limonitiska malmer är vittringsprodukter. Sådana, i form av myr- och sjömalmer, 
fanns såväl i Norden som i övriga Europa. Man vet inte när bergmalmer började använ-
das på kontinenten, men när så blev fallet kunde sideritmalmer (karbonatiska) enkelt ut-
nyttjas. Sideritmalmerna fanns nedanför istidens utbredningsområde och blev med en 
lättare rostning mycket porösa och därmed synnerligen reducibla. Magnetitmalmer do-
minerar i Sverige. Dessa kom att kräva en betydligt mer omfattande rostning. När mag-
netiten rostas övergår den till hematit, som är rödaktig. Hematit är också en av reaktions-
produkterna som uppstår vid kallrostning av sulfidisk kopparmalm. Bergmalm i Sverige 
blev dock knappast aktuellt i någon större omfattning förrän i masugnssammanhang.

De som idag gör försök att återskapa järntillverkning i blästa, vet att man inte enkelt 
når fram till den forntida kvaliteten, vare sig det gäller kemisk sammansättning eller me-
kaniska egenskaper. Bakgrunden förklaras i det följande: på samma sätt som vid koppar-
tillverkning har vid reduktion av järnoxider koloxid en central roll. När denna binder 
järnoxidens syre, bildas koldioxid. Det för processen tillsatta kolet står, som tidigare 
nämnts i avsnittet Kopparframställningens kemi, i följande relation till dessa gaser: 

                                                
CO2 + C → 2CO          (ii)

Om man placerar ett stycke kol ovanpå rent järn i ett rum av inert gas och höjer tempe-
raturen, så kommer kolatomer att förr eller senare börja leta sig in i gittret av järnato-
mer genom diffusion. Samma fenomen kan studeras genom att ersätta kolet med kol-
oxid. Koloxiden sönderfaller således genom att reaktionen (ii) går åt vänster, det vill 
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säga kol frigörs på det nybildade järnets yta, varefter de lösgjorda kolatomerna hittar 
sin väg in i järnet. En (fast) lösning av kol i järn har därmed uppstått. Förhållandet mel-
lan gasens innehåll av koloxid och koldioxid kan sägas utgöra kolpotentialen.

Om man sålunda blåser in luft i ett kolfyllt schakt vid exempelvis 1000 °C, så för-
bränns visserligen kolet, men som slutprodukt bildas CO och ytterst lite CO2 (se figur 3). 
Om vi också tillför järnoxid i form av malm i schaktet kommer denna förstås att redu-
ceras till järn så småningom. Eftersom det bildade järnet emellertid kommer i kontakt 
med kol – antingen direkt – eller i form av motsvarande kolpotential i CO/CO2-
blandningen, så kommer kol att lösas in i järnet. 

Omfattning av detta styrs således av kolpotentialen, men också av järnets olika sätt 
att arrangera sina atomer i förhållande till varandra i atomgittret. Det senare är också 
temperaturberoende. Vid rumstemperatur talar man om den stabila formen som ferrit 
eller α-järn.10 Kolatomerna är mycket mindre än järnatomerna och lägger sig i mellan-
rummen mellan de senare. Strax över 700 °C kan ferriten lösa ungefär 0,025 % kol.

Lösligheten minskar vid avtagande temperatur. Om temperaturen däremot ökas 
till över cirka 910 °C är så kallad austenit den stabila formen (även kallad γ-fas).11 Den-
na kan som mest lösa in 2,11 % kol, vilket gäller vid 1130 °C. Ett stycke järn som tillver-
kas vid de temperaturer som var aktuella för tillverkningen av järn i blästa, det vill säga 
cirka 1150 °C, kan därför lösa in en avsevärd mängd kol, men därmed inte sagt att så 
mycket verkligen hinner diffundera in i metallen. De teoretiska förhållandena illustre-
ras av figur 8. 

Järn med inlöst kol som – icke forcerat – får svalna från en tillverkningstemperatur 
på exempelvis 1150 °C vill göra sig av med kolet i enlighet med den sänkta lösligheten. 
Detta kan ske genom att så kallad cementit, Fe3C, bildas i ferriten. Denna järnkarbid är 
hård och lägger sig som lameller i ferriten. Effekten av detta kan liknas vid den i kom-
positmaterial, exempelvis glasfiberarmerad plast. Den nya strukturen kallas perlit och 
dess närvaro gör att stålet blir allt svårare att kallbearbeta med ökande kolhalt, men det 
blir också allt mer slitstarkt, just på grund av järnkarbiden. Vid 0,77 % kol finns ingen 
fri ferrit kvar, utan strukturen består till alla delar av perlit. Exempel på ett använd-
ningsområde för denna typ av material i modern tid är järnvägsräls. För att våra förfä-
der skulle kunna kallbearbeta det, för dem, nya materialet stål på samma sätt som de ti-
digare praktiserat på brons, kunde inte kolhalten överstiga cirka 0,2 %. Det så kallade 
deformationshårdnande, som då uppstod, kunde leda till överlägsna mekaniska egen-
skaper hos slutprodukten. Snart skulle emellertid varmsmide- och värmebehandlings-
tekniker utvecklas. Redan etruskerna visste exempelvis hur man skulle härda stål, vilket 
ställde krav på andra kolhalter.

Som framgick av figur 3 är reaktion (ii) förskjuten alltmer åt höger vid ökande tem-
peraturer, det vill säga ju högre temperatur, desto stabilare är koloxiden. Detta visas 

10 Ett annat uttryck är BCC ”Body Centered Cubic”.
11 Kallas också FCC ”Face Centered Cubic”.
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också schematiskt i det så kallade Bauer-Glässner-diagrammet i figur 9.12 Detta dia-
gram avser förhållandena då summan av koloxid- och koldioxidtrycken är 0,4 atmosfä-
rer och resten är kvävgas (luft innehåller drygt 78 % kvävgas). Detta återspeglar således 
mer realistiska förhållanden under processen. Här har emellertid också lagts in linjer 
för jämvikterna mellan gasen och järn och dess oxider.

Den undre kurvan, märkt ”γ + C” och ”α + C”, motsvarar gassammansättningen, 
som står i jämvikt med rent, glödande kol vid olika temperaturer, det vill säga som i fi-
gur 3, men vid ”verkligt” tryck. Området betecknat ”γ-Fe” innehåller också värden på 
lösligheten i austenit vid andra gassammansättningar än sådana som är i jämvikt med 
rent kol. 

12 Detta är en del av det som metallurger brukar kalla ”gaffeldiagrammet”.  

Figur 8. Järn-kol-diagrammet. Källa: Processmetallurgins grunder. Version 00/01. KTH. Stock-
holm 2001.
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Den övre kurvan, betecknad ”α + ’FeO’”, visar jämvikten mellan gas, metall och järn-
oxid som funktion av temperaturen. Diagrammet påvisar att genom att låta den nybil-
dade austeniten komma i kontakt med FeO, så kallad wüstit, skulle betydligt lägre kol-
halt kunna nås. Problemet är emellertid att wüstiten är fast vid 1150 °C. Om den skall 
kunna reagera med det inlösta kolet i austeniten, måste den därför överföras i smält 
form. Det är nu de låga smältpunkterna nära fayalitområdet i figur 5 kommer in i bilden. 

Principen för järntillverkning var att först reducera ut metallen ur sin oxid. Detta 
under utnyttjande av de gaser som uppstått ur ved eller träkol. En viktig förutsättning 
var naturligtvis att nödvändig temperatur kunde upprätthållas. Den kiselsyra som åt-
följt malmen bildade slagg tillsammans med en del järnoxid. Genom att styra process-
förloppet kunde man ge denna slagg egenskaper så att den kunde användas till att bli av 
med det kol som oundvikligen under reduktionen lösts in i järnet enligt reaktionen:13

13 Reaktionen är exempel på vad vi idag menar med ”färskning”, det vill säga ett sätt att göra metallen ”frisk” 
(”Frischen” på tyska). Vi vet idag att det handlar om att sänka kolhalten. Våra förfäder hade en annan 
uppfattning om vad som pågick. Man hade dock av erfarenhet lärt sig att slagg med viss egenskap som 
kommer i kontakt med metallen, gör denna ”friskare” och smidbar. Idag genomförs färskning oftast genom 
att blåsa in ren syrgas i det smälta kolhaltiga järnet.  

Figur 9. Bauer-Glässner-diagrammet. Källa: Espelund, A., ’Archäo-Me-
tallurgie, von Norwegen aus betrachtet’, in: Ferrum 68. Heidelberg 1996. 
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C (% in Fe)  +  FeO (% in slag, liquid)  →  CO  + Fe (slag, liquid)          (iii)

Principiellt är det fråga om samma fayalitiska slagg som var aktuell i kopparfallet. För 
att avkolningen skulle fungera, måste slaggen naturligtvis, förutom att vara flytande, 
väta metallen. 

Blästans produkt, järnklumpen, kallas ”lupp” och består av sammansintrade järn-
partiklar (halvsmälta järndroppar) vilka uppstått vid reduktionen. För att en sådan 
sintring skall ske, behöver temperaturen naturligtvis vara tillräckligt hög; man brukar 
ha halva smälttemperaturen som riktmärke för sintring. Detta innebär cirka 750 °C, 
men dessutom måste ju järnpartiklarna komma i kontakt med varandra. Detta påver-
kas av sättet på vilket metallen utvecklas; ibland bildas en järnfilm runt järnoxidkor-
nen, medan i andra fall järnet kan växa från en enskild punkt. Detta styrs dels av egen-
skaper som kan tillskrivas järnmalmen och dess rostning, dels av processvariablerna 
temperaturökningshastighet och gassammansättning. De senare var avhängiga pro-
duktionen av reduktionsgas, det vill säga främst lufttillförseln. Om ved användes, be-
hövdes särskild styrning av uppsättningarna på schaktet för att på så sätt åstadkomma 
erforderlig pyrolys av träet.

Lågfosforområdet
Det råder inget tvivel om att järnålderns sjö- och myrmalmsmetallurger behövde ut-
veckla en särskild kunskap om hur ”urtvättningen” av inlöst kol skulle gå till.14 Man tor-
de dock kunna räkna med, att i den mån man visste hur koppar framställdes, så kan det 
högkolhaltiga järnet ha uppfattats som en mellanprodukt i likhet med skärsten. Lös-
ningen var ju då, som i kopparfallet, att tillreda den svarta fayalitslaggen. Hur detta 
gick till under järnåldern vet vi inte, men vi kan på goda grunder misstänka att man 
mycket kontrollerat chargerade finfördelad rostad malm mot slutet av körningen i bläs-
tan. Alternativt kunde man recirkulerat slaggen. Som framgår senare, är denna proble-
matik inte lika aktuell då malmerna har högre fosforhalter.

Dagens metallurger vid masugnar räknar med att en hög produktivitet erhålls idea-
liskt om reduktionen sker ”torrt” så länge som möjligt, det vill säga i fast fas. Under en 
sådan så kallad fastfasreduktion öppnas strukturen kontinuerligt, varvid nya ytor stän-
digt exponeras för koloxiden. Först därefter skall uppkolning ske och detta fortast möj-
ligt för att järnet skall smälta och rinna undan. I blästans fall var man tvungen att ac-
ceptera uppkolning för att få produktiviteten, men därefter måste man hejda denna 
och i stället utnyttja den ”färskning” som fayalitslaggen kunde ge, reaktion (iii). I om-
råden där slaggen inte flöt ut, fanns fortfarande inte något ”skydd” mot ytterligare ko-
linlösning. Kolhalten i det järn som bildades kom därför att variera en hel del; ibland 
till och med på otjänlig nivå.

14 Limonitiska malmer som råvara uppvisar dessutom betydligt större variationer, både kemiskt och fysiskt, än 
bergmalmer.
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Slaggmängden tilläts naturligtvis inte att bli för hög totalt sett, för då bildades inget 
järn alls. Alltför fattiga råvaror måste därför undvikas. Den maximala halten SiO2 för 
att nå framgång låg strax över 12 %. Även alltför rika malmer kunde dock vara bekym-
mersamma, eftersom kolupptagningen då kunde gå över styr. 

Att få alla processtegen, det vill säga tillverkning av reduktionsgas med bränsle och 
luft, uppsättning av rätt malm/bränslekvot för att klara temperaturkravet (cirka 
1150 °C) med relation till luftmängd, reduktion av järnoxid, kolhaltsstyrning med fay-
alitslagg och till slut avskiljning av denna slagg att fungera tekniskt och logistiskt var ett 
konststycke av typen ”övning ger färdighet”. 

I detta sammanhang skall nämnas att reaktionen (iii) ovan är densamma som lanca-
shiresmeder och andra smeder som färskat tackjärn i härd utnyttjat i varierande grad. 
Vid lancashiresmidet arbetade man med tackjärn som delvis fick smälta och droppvis 
möta slaggen. I takt med att kolhalten därvid sänktes steg smältpunkten (se figur 8, spe-
ciellt begränsningslinjen mellan γ och γ+liq, det vill säga från 1148 °C och uppåt). Det 
färskade järnet kunde samlas under slaggen i klumpar. Det som pionjärerna under järn-
åldern dessutom hade gemensamt med sina efterföljande kollegor som färskade tackjärn 
var gasatmosfären, det vill säga man arbetade under närvaro av kol vid höga temperatu-
rer. Detta kol bildade koloxid tillsammans med blästerluften och kunde därför hindra 
järnet från att oxideras. För härdfärskningsmetoderna var framgången med detta emel-
lertid inte alltid särskilt stor, vilket bidrog till dåligt utbyte, genom att mycket järn 
”brann upp”. Det förtjänar nämnas att härdfärskningsmetoderna är sinsemellan något 
olika vad avser både järnets aggregationstillstånd och ”styrning” av gasatmosfären.15 

15 I de något primitivare tysksmidet och vallonsmidet var möjligheterna sämre till god reproducerbarhet, 
framförallt vad avser kolhaltsfördelning, men man kan räkna med att den mekaniska bearbetningen 
kompenserade en del för denna brist.

Tabell 2. Den fayalitiska slaggens roll vid historisk koppar- och järntillverkning.

Slaggens roll Koppartillverkning ur sulfidisk 
kopparmalm

Järn ur blästbruk

Att ta bort järn från skärsten inlöst kol ur järn

genom fasseparation (silikat/skärsten) oxidation (syre från FeO i slagg)

och därmed göra koppar/brons bearbet-
ningsbart vid rumstemperatur

göra stål bearbetningsbart vid 
rumstemperatur

Flussmedel för att styra 
slaggens egenskaper

kiselsyra (kvartssand) järnoxid från malm, glödskal etc

Slagg/metallkvot relaterad till malmens järnhalt relaterad till malmens kiselsyra-
halt

Källa: Författaren.
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Vi kan således se stora likheter mellan historisk koppar- och järnframställning. En 
första gemensam nämnare är den funktionella fayalitiska slaggen, se tabell 2. Den för-
ädling som man åstadkom med slaggen var visserligen knuten till att järnatomer avlägs-
nades i kopparfallet och kolatomer i järnfallet, men denna distinktion blev ej tydlig-
gjord förrän på 1780-talet. 

Den andra gemensamma nämnaren, rostningen, var som sagts ovan, av störst bety-
delse i våra trakter och förefaller vara ”nyckeln” till vår asynkrona utveckling jämfört 
med kontinenten. Det gemensamma draget vad avser kallbearbetning till slutprodukt 
förtjänar nämnas för dess kognitiva betydelse vid järnålderns inledning i södra Europa.

När fosfor kommer in i bilden
Fosfor inreduceras från malmen i en utsträckning som starkt beror på aktuella kemiska 
jämviktslägen. Figur 10 visar emellertid att när fosfor kommer in i bilden stabiliseras 
α-fasen. Man ser också att γ-fasen kan samexistera med α i stora temperaturintervall. 
Fosforatomerna ersätter järnatomer. Generellt kan dock konstateras att malmer med 
höga fosforhalter kommer, på grund av ferritens stora existensområde, att ge stål med 
låga kolhalter.

Till saken hör emellertid att fosfor diffunderar långsamt i gittret av järnatomer. 
Diffusion är en temperaturfråga. Detta gör att man ofta ser mycket blandade struktu-
rer i prover med höga fosforhalter. Det finns alltså ingen skarp gräns mellan material 
med låga respektive höga fosforhalter. Fyndens egenskaper är starkt knutna till den ter-
miska behandlingen. Även de som arbetade med råvaror med högre fosforhalter be-
hövde vinnlägga sig om att separera ut bildad slagg. 

Den nyupptäckta metallens egenskaper
I jämförelse med brons visade sig snart det nya materialet överlägset på de flesta använd-
ningsområden, vilket styrks av Vagn F. Buchwalds hårdhetsdata i figurerna 11 och 12.16 
Hållfasthetsegenskaper, bortsett från kallskörhet, blev knappast viktiga förrän meka-
niska konstruktioner av olika slag blev vanliga. Det är emellertid ändå viktigt att påpe-
ka att stål före masugnstiden hade en varierande grad av slagginneslutningar, vilket på-
verkade hållfastheten.

Hårdheten hos det nya materialet var således fördubblad jämfört med tennbronser. 
Svagheten hos järnet var endast motståndet mot korrosion, vilket säkert var av stor be-
tydelse för båtbyggare. 

Åtminstone på vikingatiden visste man, att vissa malmer kunde kopplas till särskil-
da materialegenskaper. Förutom fosfor spelade bland annat manganhalten in som 

16 Buchwald, V.F., Iron and steel in ancient times. Historisk-filosofiske Skrifter 29. Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab. Viborg 2005.
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medel att påverka järnets egenskaper. En förhöjd manganhalt förbättrar härdbarheten. 
Mycket tyder på att man då kunde identifiera malmer med denna inneboende egen-
skap, det vill säga att från hög temperatur snabbkyla en formad produkt för att därige-
nom ge den en överlägsen hårdhet. 

När det nya materialet skulle ersätta brons var det, som tidigare nämnts, fråga om 
att utnyttja detta på samma sätt som man tidigare använt brons, det vill säga genom 
kallformning. Vid sådan får man en påtaglig härdningseffekt (figur 11).17 Behovet av 
mjukt stål, det vill säga med låga kolhalter (mindre än 0,2 %), i förhållande till härdbart 
stål, har angivits till mer än nio gånger under järnåldern. Smederna önskade helt säkert 
mjukt stål av det enkla skälet att det är mycket lättare att arbeta med. Uppkolning av 
ytan och därpå följande termisk härdning är känd sedan romersk järnålder. 

17 Man skiljer på deformationshärdning, som i detta fall, och på exempelvis termisk härdning i vilken kolhalten 
är av större betydelse.

Figur 10.  C-Fe-P ternära fasdiagrammet. Källa: Författarens bearbetning av underlag 
från Skip Williams. (https://sites.google.com/site/rockbridgebloomery/home/phosphoric-
iron  2014-10-30).
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Stål från fosforhaltiga malmer kan smidas utan värmning, däremot inte härdas. Emel-
lertid var de sköra vid låg temperatur. Det är till exempel tveksamt om de kunde använ-
das i alla delar i ett vikingaskepp under vintersjöfart, men till skärande verktyg dög de 
säkert bra, liksom där endast en viss spänst var önskvärd. Idag anses fosforhalter över 
0,020 % som problematiska i stål. Fornfynd från Danmark har visat upp halter kring 
1 % (Buchwald, 2005).

Järnålderns processutrustning och körsätt
Tiden att genomföra en körning (blåsning) i en blästa låg mellan fem och tio timmar; 
för självdragsdrivna ugnar sannolikt längre. Den enkla schaktugnen var säkert densam-
ma som använts för koppar, men det finns vissa fundamentala skillnader i processför-
loppet. Den viktigaste är att produkten i järnfallet aldrig var smält. Endast slaggen 
smälte, och denna rann undan för att samlas i reaktionskärlets botten eller eventuellt 
rinna ut genom ett slagghål. Produkten var en klump metall som när processen var ge-
nomförd, befann sig i ugnens nederdel. Där kunde den lyftas ut när ugnen svalnat. Att 
nå denna slutpunkt, med önskad duktilitet och frihet från slagg, var emellertid allt an-
nat än enkelt. 

Figur 11. Hårdheten som funktion av deforma-
tionsgrad hos mjukt stål (0,05  %  C, kisel- och 
manganhalterna mindre än 0,02  %), koppar 
och brons. Källa: Buchwald, V.F., 2005.  An-
märkning: Provernas utgångstjocklek, t1 = 6 
mm. Dessa deformerades genom kallvalsning. 
Proverna föll sönder om deformationen ökades 
över 75 %. 
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Figur 12. Hårdheten som 
funktion av kolhalt i stål 
(glödgat) respektive i tenn-
brons som funktion av 
tennhalt. Källa: Buchwald, 
V.F., 2005.  Anmärkning: 
Stålet är mangan- och kisel-
fritt.

Den kunskapsutveckling som uppenbarligen skedde, skapade förutsättningar för ett 
mer omfattande utnyttjande av vittrad järnmalm. Som framgår på flera andra ställen i 
denna volym, finns det flera områden i Norden som vittnar om synnerligen hög pro-
duktion baserad på sjömalm och rödjord (järnockra), sannolikt för export. Av blästor-
na förekom ett flertal olika konstruktioner. De har säkert fått sin utformning efter liv-
ligt experimenterande mot bakgrund av de lokala förutsättningarna, vad avser råmate-
rialens egenskaper. Både i Sverige och Norge har ugnar hittats från tidig medeltid med 
flera ingångar för luften (så kallade formor), vilket måste tolkas som resultat av en öns-
kan att öka produktiviteten. De enklare ugnarnas innermått varierar mellan 0,3 och 
0,8 meter och det bevarade djupet ligger mellan 0,1 och 0,5 meter. Ugnarna var invän-
digt klädda med lera och sten, ofta armerade med vidjor. Att i naturen finna lämpliga 
leror har sannolikt utgjort en viktig kunskap. Den termiska och kemiska belastningen 
på reaktionskärlet var avsevärt högre än vid kopparframställning. 

Figur 13 sammanfattar de begrepp som många arkeologer använder för att beskriva 
hur processen gick till. Denna kan också användas för att klargöra några skillnader i 
språkbruk mellan arkeologer och metallurger. Den viktigaste av dessa är att ”smide” be-
tyder ”metallformning” i metallurgiska sammanhang. I den arkeologiska traditionen 
betyder smide emellertid något mer.
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Ur blästugnen rann, enligt figuren, reduktionsslagg. Detta är en rimlig benämning 
eftersom den hade uppstått efter en reduktion av malm, det vill säga järnoxid. Samti-
digt kan man emellertid säga att slaggen var oxiderande, eftersom den oxiderade sådant 
kol som var inlöst i metallen. Metallurger skulle använda uttrycket ”tappslagg” i stället 
för ”reduktionsslagg” vid sådana ugnsutföranden där slaggen lämnar ugnen genom ett 
hål i ugnsväggen. Vid de konstruktioner där man samlade upp slaggen i en grop under 
reduktionsschaktet, uppstod vad arkeologer kallar kalottslagger. 

Till processutrustningen hörde också verktyg för att pressa ut kvarvarande slagg 
och försluta porerna i det bildade järnet. Sannolikt har dessa kommit till användning 
redan medan luppen var kvar i ugnen och slaggen fortfarande åtminstone degig. Kan-
ske har en stör använts för att ge ett tryck uppifrån. När luppen väl tagits ur ugnen har 
den bearbetats med en järnklubba mot ett underlag, så kallad fällsten. Bearbetningen 
ledde till en utjämning av kolhalten och därmed materialegenskaperna.

Återuppvärmning i träkolsbädd tillsammans med en lätt färskande slagg och meka-
nisk bearbetning var en standardoperation på många håll. Metallen lyftes upp med 
jämna mellanrum för att bearbetas med en hammare så att nya ytor kunde exponeras 
för den smälta slaggen. Förutom att kolhalten då sjönk genom reaktion (iii) ovan, togs 
slagginneslutningar upp i huvudmassan av slagg. Stålets processmetallurgi är ännu idag 
starkt knuten till utbyten. Våra förfäder såväl på vikingatiden som på 1700-talet  förstod 
att upphettad metall som utsätts för luften bildar glödskal, som faller av, varvid utbytet 
radikalt kan försämras. Att utnyttja slaggen för att både skydda metallen mot att oxide-
ra under denna operation och samtidigt säkerställa kvaliteten var ett arbete med stort 
kunskapsinnehåll.18 De förekomster av smidesgropar och ”upplag” av blandningar av 
träkol och slaggbildare nära blästor som Inga Serning (1985) beskrivit från vikingati-
den är manifestationer av denna praxis.19

Det förtjänar påpekas, att detta sätt att sänka kolhalten har fördelen av att det kan 
utföras selektivt, det vill säga smeden kunde bearbeta olika delar av sin produkt för att 
på så vis åstadkomma riktade egenskaper i olika delar. 

Luppar för avsalu har till slut ”materialprovats”. För att demonstrera att man erbjöd 
mjukt stål, gav man luppen till exempel ett hugg med en yxa. Det finns flera ”standardi-
serade” former för hur en lupp skulle ha formats av yxhugget för att visa rätt ”kvalitet”. 
Det finns fynd av närmast slaggfria luppar, vilket måste betyda att ibland hade man 
”flyt” i processen. Vid vikingatiden börjar också kolningsgropar förekomma.

Det finns anledning att skilja mellan en tidigare period präglad av mindre resurser 
för att åstadkomma höga luftflöden och därmed mindre volymer reduktionsgas och en 
senare period som troligen sammanföll med att vattenhjulet introducerades. Det är 
helt tänkbart att öka den så kallade drivningen i en blästa även utan vattenhjul, exem-

18 Härdprocesserna för masugnstillverkat tackjärn grundades på detta ”färdigställningssteg”.
19 Serning, I., Förhistorisk järnhantering i Dalarna. Fältundersökningar och tekniska undersökningar. 

Jernkontorets bergshistoriska rapporter. H 9. Stockholm 1973.
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pelvis om man har flera fotdrivna bälgar.  Eftersom det metallurgiska processförloppet 
blir något annorlunda, kan det vara lämpligt att göra en uppdelning med rubrikerna 
före och efter det att vattenhjulet togs i bruk. 

Före vattenhjulets introduktion
Före vattenkraftens introduktion var man tvungen att i högre utsträckning utnyttja ke-
min för att bli av med slaggen. Detta skedde till priset av lägre utbyte eftersom mycket 
av järnet följde med slaggen. Metallen kunde dock smidas direkt till konsumentpro-
dukt efter sammanslagning av porerna på fällstenen. Detta var förstås arbetsmässigt en 
stor vinst. I figur 13 kallas denna variant ”direktsmide”. Fornfynd av ”slaggfria” (mindre 
än 1 volymprocent) luppar är naturligtvis ovanliga eftersom de var mycket värdefulla.

Som tidigare påpekats gick det ändå illa ibland, varför en viss efterbehandling kräv-
des. Arkeologerna kallar detta processteg för ”primärsmide.” I figur 13 används ut-
trycket ”friskslagg” för biprodukten, vilket är adekvat även för metallurger, eftersom 

Figur 13. Processflödet vid blästbruk. Källa: Författaren.
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det, som ovan nämnts, handlar om färskning. Arkeologer inkluderar oftast ordet ”om-
smältning” i primärsmidet, sannolikt beroende på att kalottslagger ofta uppträder i 
fyndmaterialet och de antas komma från bottnen av en smidesgrop. De kemiska för-
ändringarna i metallen under ”primärsmidet” hade våra förfäder naturligtvis inte klart 
för sig.20 Önskad kvalitet för avsett ändamål uppnåddes, vilket var huvudsaken. Nutida 
metallurger skulle troligen kalla primärsmidessteget för ”färdigställning”. 

Man skall emellertid inte bortse från att när avnämarna började efterfråga material 
som kunde härdas, fanns ej längre motiv för särskilt låga kolhalter, även om behovet att 
utjämna kolhalten fortfarande var betydande för att nå önskat härdresultat. 

Efter vattenhjulets introduktion
Vattenkraften fick en utomordentlig betydelse för blästbruket. Den extra luftmängd 
från bälgarna som vattenkraften medförde, gjorde att temperaturen kunde höjas i be-
skickningen.21 Detta berodde på att mer bränsle kunde förbrännas per tidsenhet. 
 Temperaturökningen medförde i sin tur att mer järnoxid reducerades, vilket gjorde 
slaggen gradvis alltmer viskös. Därutöver fick inte längre det nybildade järnet något 
skydd, varför kolinlösningen ökade. Detta ingick i ”planen”. Stelnad tappslagg fick på 
grund av den ökade viskositeten större porer. Slaggavskiljningen från metallen blev 
med säkerhet sämre med detta körsätt. Den viktigaste effekten av vattenhjulets intro-
duktion var emellertid ökad genomsättning och därmed produktivitet. Den specifika 
energikonsumtionen steg dock, även om vattenkraften var billig. 

Det finns flera ställen i Sverige där man gjort fynd som visar på en omfattande fär-
digställningsverksamhet, exempelvis Söderköping och Visby. Förekomsten av medelti-
da färskningsslagg tyder på att dessa orter varit delar i en produktionskedja, där den 
närmast föregående har levererat ett halvfabrikat. Denne ”blästjärnsproducent” (se 
 figur 13) hade just utvecklat teknik för att köra sin blästa med högre temperatur. Man 
har funnit både glödskal och kalottslagger i Visby, vilka kan hänföras till färdigställ-
ningssteget.22 En rimlig slutsats är att det totala systemet från sjö- och myrmalm till 
produkt för slutkund vann på ett sådant flerstegsförfarande.

Vi vet inte vilken marknad smederna vid dessa ”färdigställningssteg” riktade sig till; 
kanske hade man med modernt språkbruk ”nischat in sig” på något segment, där man 
hade produktionsfördelar. Det mest sannolika skulle då vara mot kunder på kontinen-
ten som inte själva – på grund av de egna malmernas fosforhalt – kunde framställa stål 
för härdning.

20 Det dröjde till slutet av 1700-talet innan kolets roll i dessa sammanhang fick sin förklaring.
21 När vattenkraften infördes i blästbruket, kom processen alltmer att likna en så kallad rännugn, vilka var 

vanliga på kontinenten under medeltiden. Dessa drevs sannolikt dock med låg temperatur och kontinuerlig 
slaggavtappning i avsikt att begränsa fosforupptaget i metallen. 

22 Hjärthner-Holdar, E., et al. Järnsmide i Visby och Lödöse. UV GAL. Rapport 2012:12. Uppsala 2012.
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Det är således tydligt att det arkeologerna kallar primärsmide kan innebära flera saker:
 

– ett sätt att rädda ett ämne där man inte lyckats åstadkomma rätt kolhalt direkt i 
blästan

–  ett planerat processteg i ett avsett produktflöde, där Söderköping och Visby är ex-
empel på aktörer.

Med den nya kraftkällans intåg konstruerades också vattendrivna hammare. Vi torde 
därför kunna konstatera, att tekniken att driva en blästa utvecklades efterhand, från en 
lågintensiv tidig variant till en mer energikrävande där temperaturen kunde höjas och 
mer järnoxid reduceras. Mekaniseringen gjorde också att fattigare malmer kunde ut-
nyttjas.

Figur 14. ”Optimala” slagger vid blästbruk. Källa: Crew, P., et al. ’Explaining the evolution of ironma-
king recipes – An example from northwest Wales’, in: Journal of Anthropological Archaeology 29. 2010, 
s. 352–367.
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Rapporten om Järnmöllan i Halland illustrerar dessa två strategier att köra blästa.23 
I Jernvirke hittas den traditionella täta slaggen med typisk sammansättning, medan 
man i Ugglehult troligen har haft tillgång till vattenkraft. Malmen i Jernvirke är betyd-
ligt rikare och har uppmätta SiO2-halter med medelvärde på cirka 6 %. I Ugglehult är 
dessa nästan det dubbla.24 Kalottslaggerna i Ugglehult bekräftar efterbehandling ge-
nom primärsmide.

Man kan utgå från att separationen går som bäst när slaggen har minimal smält-
punkt. I fasdiagrammet (FeO+MnO)-Al2O3-SiO2 framgår två områden (se figur 14), 
kallade Optimum 1 respektive 2, som motsvarar samansättningar med detta kriterium. 
Det visar sig att medelvärdet av den kemiska analysen av slaggerna från Ugglehult lig-
ger exakt i Optimum 1, medan slaggerna från Jernvirke ligger i ”diket” cirka halvvägs 
mot Optimum 2.25 

Smederna var naturligtvis inte medvetna om den teoretiska bakgrunden, men för 
att minimera järnförlusterna till slaggen, förstod man i Ugglehult ändå att om man 
ökade temperaturen så kunde utbytet förbättras. Den blåsiga slaggen i Ugglehult indi-
kerar detta körsätt. Utbytet av järn i Jernvirke var 71 %, medan Ugglehult hade 70 %, 
beräknade på samtliga data. Vattenkraften ledde så småningom till masugnarnas intåg. 
Då blev man tvungen att utveckla härdfärskningen högst påtagligt. Experimenten i 
Lapphyttan visar att det antagligen gick ganska bra.26 

Ett specialfall
Benrester från slaktdjur återfinns ofta vid platser för blästbruk.27 Detta har ibland tol-
kats som att fosforn ger metallen önskvärda mekaniska egenskaper, såsom seghet,  vilket 
är delvis sant. Chargering med benrester kan sägas vara en genväg till stål med förbätt-
rad duktilitet.

I Lars-Erik Englunds avhandling beskrivs detta förfaringssätt.28 Vid ett av försöken, 
som betecknas som ett genombrott (XP38), chargerades kalkrikt benmjöl i avsikt att 
förbättra separationen. Detta gav en högst påtaglig effekt, men Englund konstaterar 
ändå att ”den vikingatida/tidigmedeltida slaggen har flutit lättare än den experimen-
tellt framställda”. Den troliga förklaringen är att benmjölet har fört med sig fosfor som 
sänkt kolinlösningen. Därför har slaggens FeO inte behövt ”utnyttjas”, varvid smält-
punkten inte stigit under reduktionens gång. Slaggen rann lättare. Kalkinnehållet i 

23 Magnusson, G., et al. Järnmöllan i Halland. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. Nr 43. 2005.
24 Ibid., s. 177–179. I beräkningarna av medelvärden har två prov, som ligger över 15 % SiO2 utelämnats.
25 Ibid., s. 183–184. Medelvärden beräknade på 12 respektive 19 prover.
26 Magnusson, G., (red.). Nya Lapphyttan – medeltida bergsmannakunskap rekonstruerad. Jernkontorets 

bergshistoriska rapporter. H 80. 2014.
27 Enligt uppgift från GAL hittas ibland benrester från slaktdjur vid fyndplatser för blästbruk. Om dessa 

”chargerades” kunde operatören räkna med att järnet omedelbart blev smidbart, dock ej härdbart.
28 Englund, L.-E., Blästbruk. Myrjärnshanteringens förändringar i ett långtidsperspektiv. Jernkontorets bergs-

historiska skriftserie. Nr 40. 2002.
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benmjölet bidrog också till att sänka slaggens viskositet. Fosforhalten i den färdiga lup-
pen blev 0,28 % och kolhalten föga förvånande 0,017 %.  

Det är författarens tro att sådan användning av benrester kan ha varit mycket ut-
bredd som en pålitlig metod att tillverka material, där man utan omfattande handlag 
och skicklighet kunde åstadkomma en godkänd slaggavskiljning, men där krav på 
härdbarhet eller korrosionsegenskaper inte förelåg.  Som grund för mervärde vid han-
del kan dock metoden knappast varit tillämpad.

Slaggvarp vid blästbruk som uttryck för produktionsmängder
Det förefaller ända sedan innan vikingatiden ha funnits en strävan att utnyttja de råva-
rufördelar vi haft i Norden för att åstadkomma ett överskott för avsalu. Detta har med 
säkerhet påverkat metodutvecklingen som beskrivits ovan. 

Intresse finns att utifrån observerad volym slaggvarp kunna uppskatta mängden 
järn som tillverkats på en fyndplats.  Det är dock vanskligt att göra någon åtskillnad på 
slaggvarp med olika analyser orsakade av olika processgång. Slagger med högre kiselsy-
rainnehåll (Optimum 1 i figur14) är, som tidigare nämnts, mer porösa och borde där-
för ge en lägre volymvikt (ton/kubikmeter, ofta kallad bulkdensitet), men dessa slagger 
är samtidigt mindre hållfasta, varför mer fingods bildats. Det är därför tveksamt om 
volymvikten skiljer sig markant. Här görs inget försök till särbehandling. 

Principiellt kan man tänka sig att genom experiment eller med hjälp av beräkningar 
knyta slaggvarp till produktionsmängd. I Lars-Erik Englunds avhandling finns exempel 
på bägge sätten. Experimenten är genomförda i Tranemo enligt en trial and error-me-
tod, ungefär som våra förfäder utnyttjat och den har otvivelaktigt stora arkeologiska vär-
den. Dessvärre gjordes ingen mer ingående metallurgisk analys av försöken som löpan-
de skulle kunna utnyttjats för att snabbare komma fram till den separationsprocess som 
våra förfäder använde. Mycket slagg stannade kvar i metallen efter reduktionen i Trane-
mo. ”Sekundärsmidet” blev därför omfattande. Ett fall rapporteras om där återupp-
värmningen hade genomförts tio gånger inför bearbetning i luft på städet, vilket gav en 
järnförlust på 50 %. Detta kan inte vara typiskt för hur våra förfäder arbetade.

I inget av tranemoförsöken sägs man ha lyckats åstadkomma samma lättflutna slagg 
som fornfynd av blästverksamhet i trakten vittnar om. Baserat på egna experiment an-
ger Englund utbyten enligt följande: järnförlust i blästa = 50 %, järnförlust i primärsmi-
de = 50 %. Detta gör att av 10 kg rostad rödjord med 10 % kiselsyra kan tillverkas 2,5 kg 
metall efter primärsmidet. Englund påpekar med eftertryck att dessa uppgifter gäller en-
dast vid den aktuella anläggningen i Tranemo med de malmer som där använts. 

En i Sverige framförd uppgift angående järnutbyte är att vikten av järnmängd i slut-
produkt är en femtedel av vikten av den genererade slaggen ( Jernkontoret 2013).29 Det-
ta kan kanske jämföras med Henry F. Cleeres uppgift att järnvikten från blästor var en 

29 Bergsbruk – gruvor och metallframställning. Sveriges Nationalatlas (SNA). Norstedts Förlagsgrupp AB. 2011.
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tredjedel av slaggvikten, vilket var baserat på experiment.30 Om järninnehållet i slaggen 
dessutom har uppmätts vara högt, har man ibland dragit (oftast förhastade) slutsatsen 
att processutbytet varit lågt. Även Buchwald har genomfört en beräkning av utbytet.31 
Han antar att malmen är förorenad utöver den naturliga SiO2-halten med 10 %, vilket 
emellertid leder till för blästbruket helt orealistiska slaggsammansättningar.

Om man istället utgår från Schürmanns resonemang (Schürmann, 1958), måste 
man acceptera att FeO-halten i slaggen är kopplad till malmens kiselsyrahalt. Den sena-
re brukar följa sjö- eller myrmalmens totala innehåll av övriga oxider. Ingen överraskas 
av att lågvärdiga malmer ger mer slagg än de med högre järninnehåll. Det faktum att 
framgångsrik framställning av mjukt stål är förknippad med en slagg med ett visst för-
hållande mellan FeO och SiO2, kan utnyttjas till att bestämma hur mycket stål som till-
verkats på den plats där slaggen återfunnits, förutsatt att man vet malmens sammansätt-
ning. Tabell 3 är en illustration till detta. Vid beräkningarna har kvoten (på molbasis) 
mellan FeO+MnO och SiO2 satts till 2,1. Detta grundas på att de flesta undersökning-
ar, där man funnit slagg efter lyckad järnframställning i fast fas, det vill säga före mas-
ugnstiden, så ligger % FeO + % MnO = 63 ± 3 %, medan SiO2-halten ligger på 25 ± 3 %.

Med hjälp av tabellen kan konstateras att vid 10 % SiO2, som i Tranemo, skall man 
teoretiskt få 3,8 kg slaggfri metall ur 10 kg rostad malm. Utbytet av järn är enligt tabel-
len 66  %. Det hittills bästa resultatet i Tranemo enligt Englund erhölls vid försök 
XP82, varvid 3,5 kg metall producerades ur 10 kg malm (10 % kiselsyra förutsätts fort-
farande). Luppen uppgavs innehålla ovanligt lite slagg. Detta tolkas som att man tyd-
ligt var på rätt väg att upprepa den forntida produktionen. Som framgår avtar utbytet 
radikalt med ökad kiselsyrahalt i malmen. Man måste ha i beaktande att all metall inte 
hamnar i luppen; en avsevärd del kommer att kunna återfinnas i slaggen som små 
 droppar. Ett rimligt riktvärde för typiska malmer med 7–9 % kiselsyra är ett (1) kg me-
tall per kilo slagg.

Man skulle kunna överväga en justering med hänsyn till att det även i dessa fall 
finns en liten mängd slagg kvar i metallen, men denna är försumbar jämfört med ett 
eventuellt fel i uppskattning av vikten på slaggvarpen och dess bulkdensitet. Den mest 
noggranna uppmätningen av bulkdensiteten kan hämtas i Englunds avhandling, där 
man kommer fram till 1,7 ton per kubikmeter genom att bygga en träform på en kubik-
meter och fylla denna med slagg. Mer exakt kan det inte bli. Enligt arkeologernas erfa-
renheter innehåller varpen dock sällan bara slagg. En bulkvikt på 1,5 ton per kubikme-
ter kan därför anses rimligare. Den producerade metallmängden vid en slagghög blir 
därför:

30 Cleere, H.F., The Iron Industry of Roman Britain. Thesis 1981. 
31 Magnusson, G., ’Järnhantering i Tvååkersområdet i Halland. En avslutande diskussion kring Järnmöllan’, i: 

Vellev, J., (red.). Jernmöllan i Halland. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. Nr 43. Stockholm 2004. s. 
198.
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(volym varpslagg i kubikmeter) x (bulkdensitet i ton/kubikmeter) x ((ton metall per ton 
slagg ur tabell (ur tabell 3 ovan))

Om man har för avsikt att göra en övergripande inventering av slaggvarp för att fast-
ställa motsvarande produktionsmängder i landet, föreslås att man använder standard-
siffran ett (1) för ton metall per ton slagg och bulkvikten 1,5 ton per kubikmeter. Där-
med behöver endast volymen av slaggvarpen uppmätas. Detta motsvarar alltså medel-
sammansättningen 8 % kiselsyra i svensk myr/sjömalm, men med hänsyn tagen till att 
20 % av elementärt järn hamnar i slaggen som droppar.

Utbytet mellan lupp (primärsmidd eller inte) och slutprodukt var beroende av sme-
dens arbetssätt och går knappast att generalisera. Det kan misstänkas att de som ägna-
de sig åt blästbruk i mycket liten skala (enskilda bönder exempelvis) mer sällan lycka-
des undvika omfattande efterbehandling av framställda järnluppar. Det kan tänkas att 
detta bestod i att ganska brutalt ge sig på luppen med hjälp av slägga och städ samt med 

Tabell 3. Utbyte som funktion av malmens kiselsyrahalt, kg Fe (med inlöst Mn) per kg slagg.

SiO2 i malm, % Producerad metall, 
kg per 10 kg malm

Producerad metallvikt 
per relaterad slaggvikt

Producerad metallvikt per 
vikt metall i malm, %

4,5 5,3 2,2 85,9
5,0 5,1 2,0 84,2
5,5 5,0 1,8 82,5
6,0 4,9 1,7 80,8
6,5 4,7 1,5 79,1
7,0 4,6 1,4 77,3
7,5 4,5 1,3 75,6
8,0 4,3 1,2 73,8
8,5 4,2 1,1 72,0
9,0 4,1 1,0 70,2
9,5 3,9 1,0 68,3

10,0 3,8 0,9 66,4
10,5 3,7 0,8 64,6
11,0 3,5 0,8 62,6
11,5 3,4 0,7 60,7
12,0 3,3 0,7 58,7

Källa: Författarens beräkningar. Anmärkning: För enkelhets skull har Al2O3-halten satts konstant till 
8 % och summan av oxiderna av Fe, Si, Mn och Al i malmen har satts till 100 %.
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upprepade värmningar.32 Med mycket arbete kunde man då både pressa ut en hel del 
slagg, men också sänka kolhalten. Priset var emellertid ett katastrofalt utbyte. Det se-
nare kunde man acceptera eftersom metallbehovet var begränsat till den egna gården. 
Resultatet blev inte perfekt. Det är nämligen omöjligt att pressa ut slagg mer än till en 
viss gräns; slaggen delar upp sig i mindre stråk efter hand. Å andra sidan är det inte svårt 
att föreställa sig att man till och med under vikingatiden hade utvecklat ett organiserat 
arbetssätt för mer storskalig produktion av järn, med inövade rutiner för alla moment, 
vilket kan ha lett till en förhållandevis liten spridning i produktionen.

Metall ur bergmalm, masugnen blir till
Tillgången på lättreducibla järnmalmer (tabell 4) var god på kontinenten. Framförallt 
handlade det om malmer av Bilbao-typ, det vill säga, om vittrade karbonatiska malmer 
(siderit) blandade med blodsten (hematit). Karbonatiska järnmalmer är mycket lätta 
att rosta. Viktiga fyndorter med låga fosfornivåer av denna typ var Vasco-Cantabra och 
Katalonien i norra Spanien, Fricktal i Schweiz och Erzberg och Hüttenberg i Österri-
ke. Detta lade grunden för en omfattande handel med järn från dessa fyndorter redan 
före vår tideräknings början. I vissa fall har malmen utnyttjats ända in i modern tid.
De nordiska täta magnetiterna är, som tidigare framhållits, svåra att reducera. Efter 
rostning ökar reducibiliteten flerfaldigt. Ju tätare magnetiterna är, desto längre rost-
ningstider måste man räkna med. Huruvida dödrostning av magnetiten var nödvän-
digt kan diskuteras.33 Även pyrit, det vill säga järnsulfid, FeS2, skulle ha kunnat använ-
das som råvara för järnframställning efter en inledande dödrostning. Belägg för detta 
saknas dock i vårt land. Det är inte troligt att bergmalm använts i blästor i någon högre 
utsträckning i Norden. Den svårreducibla magnetiten borde dock enligt det tidigare 
resonemanget ha kunnat vara en bra kandidat för att hålla nere kolhalten.

Vattenhjulet medförde att större ugnar kunde byggas, med resulterande bättre vär-
meekonomi varvid temperaturnivån steg så att smält järn bildades. Enligt figur 8 in-
träffar detta vid 1148 °C då smält järn innehållande 4,3 % kol kan konstateras. Metall-
len kunde därför, precis som skärsten, ansamlas i reduktionsschaktets botten.34 Vid 
ökande temperatur löstes även mycket kisel in, liksom all fosfor som malmen möjligen 
fört med sig. Masugnsprocessen är alltså inte ett resultat av experimenterande för att nå 
ett bestämt mål. Man visste inte att tackjärn kunde finnas innan det plötsligt uppstod. 
Det hela inleddes i våra trakter med bearbetning av sulfidisk kopparmalm samtidigt 
med nordiska magnetiter/hematiter under tillgång till vattenkraft. Masugnen föddes 
vid denna skärningspunkt. 

32 Detta förfaringssätt tillämpas oftast av hembygdsföreningar och liknande som arbetar med blästbruk under 
spektakulära former.

33 Finmald magnetitmalm kan fås att ”brinna” nästan utan tillskottsvärme. Så sker vid tillverkning av så kallad 
kulsinter. 

34 Högre temperaturer i suluugnar är naturligtvis också gynnsamt för separation av skärstenen. 
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Användning av fayalitiska slagger vid metallutvinning (för färskning och skärstens-
smältning) som man utvecklat tidigare (tabell 2), kunde alltså kombineras med ny kun-
skap om avancerad rostning tillämpad både på sulfidisk kopparmalm och på våra egna 
täta järnmalmer. Kopparframställning ur sulfidisk malm över skärsten var redan en in-
direkt process; genom masugnens intåg blev järnproduktionen det också. Det är inte 
förvånande att man fortfarande på 1500-talet kallade tackjärn för skärsten. Man kan 
undra om man ens skiljde på masugnar och suluugnar.

Man bör dock betänka att den järnoxid, som på blästbrukets tid användes för att 
påverka slaggens smältegenskaper med masugnens intåg inte längre var tillgänglig av 
termodynamiska skäl. För att åstadkomma en bra flytbarhet på slaggen i masugnen 
måste man ha utvecklat en ny strategi. Var utnyttjande av vissa malmer en förutsättning 
eller användes kalksten? Vid utgrävningarna av  Lapphyttan hittades visserligen ingen 
kalksten, vilket inte utesluter att sådan använts. Man kan emellertid knappast ha haft 
kunskap om att kalksten var lämpligt för att styra slaggens flytbarhet innan masugns-
processen var etablerad, så det troligaste är att Norbergsområdets kalkhaltiga malmer 
var en förutsättning för att masugnen genast skulle bli framgångsrik just där. 

Tabell 4. Viktiga malmer.

Typ av malm % Fe Exempel på fyndområden i Europa
Magnetit 59–62 Grängesberg, Norberg
Hematit 52–55 Elba, Bilbao, Norberg
Limonit* 35–37 Northhamtonshire
Siderit 35–45 Siegerland, Bilbao, Erzberg
Myrmalm 45–55 Snorup, Tvååker
Sjömalm 40–50 Småland

Källa: Fritt efter Buchwald, V.F., 2005. Anmärkning: Blandning av götit med flera vittringsprodukter 
med järn. Detta gäller även myr- och sjömalm.

Tabell 5. Järnmineralen i malmerna från tabell 4.

Kemisk beteckning Max % Fe i kristall*

Magnetit Fe3O4 72,4
Hematit α Fe2O3 70,0
Götit α FeOOH 62,9
Siderit FeCO3 48,2
Ankerit Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2 45,0

Källa: Fritt efter Buchwald, V.F., 2005. * Kristaller av respektive mineral innehåller ofta andra metall-
ler jämte järn. 
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Masugnsslaggerna kom att skilja sig utseendemässigt högst avsevärt från slaggerna som 
uppstod vid blästorna. Medan de senare var svarta och fulla av porer, kunde masugns-
slaggen anta tilltalande färger, i blått eller grönt och likna ädlare mineral som stelnat i 
form av glas, se figur 15.35 Masugnsslaggens egenskaper var en betydelsefull källa till in-
formation för processens styrning.36

Det tidigare resonemanget om koppar och järntillverkning, ger stöd till Sten 
Lindroths hypotes (Lindroth 1955) om framställningen av dessa metallers beroende 
av varandra före medeltiden i vårt land.37 Söder om istidens utbredningsområde var 

35 Den så kallade bergslagsstenen utgörs av forntida masugnsslagg. Denna har tidigare varit flitigt använd av 
konsthantverkare. Större slaggblock har använts till husgrunder. Slagger från moderna masugnar har dock 
inget skönhetsvärde. Detta är kopplat till en annorlunda slaggkemi. 

36 Gunnarsson, A.M., Hus av slagg. Byggnadskonst i Bergslagen. Jernkontorets bergshistoriska rapporter.                     
H 53. 1994.

37 Lindroth, S., Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget intill 1800-talets början. II. Uppsala 
1955. 

Figur 15. Masugnsslagg från Högfors träkolsmasugn i Västmanland, 
som blåstes ned 1953. Foto: Kenneth Sundh.
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Figur 16. Fosforinlösning som funktion av reducerande kraft. Källa: 
Författaren.

förutsättningarna helt annorlunda. Det fanns därför ingen för våra förfäder relevant 
kunskap som kunde diffundera norrut. Masugnens tillkomst hos oss byggde på utveck-
ling av endogen kunskap.

Det som skedde i Bergslagen hade, som nämnts tidigare, ökad produktivitet som 
drivkraft. Lyckliga omständigheter gjorde att masugnen etablerades ganska snabbt. 
Samma drivkraft fanns naturligtvis på kontinenten. Områden i Europa med malmer 
där fosforhalterna var för höga, hindrades emellertid från att införa denna nya process 
(se figur 16), såvida man inte skulle tillverka gjutjärn, där fosforn är en tillgång. Istället 
blev man tvungen att fortsätta utveckla blästan, vilket under medeltiden ledde till 
rännugnen, som i princip är en stor blästa men med vattenhjul. För att hindra fos-
forupptaget tvingades man arbeta med en lägre reducerande kraft, vilket yttrade sig i en 
slagg med stort överskott av järnoxid och därmed sämre järnutbyte. Kolinlösningen 
kunde därmed också begränsas. Rännugnen dominerade järntillverkningen i Europa 
under hela medeltiden. 

Tillgång till vattenkraft och önskemål om ökad produktivitet ledde på kontinen-
ten, förutom till  rännugnen, också till flera andra processvarianter på temat schaktugn. 
Beroende på malmens egenskaper och sammansättning liksom på förmågan att hante-
ra slaggens flytbarhet, utvecklades konstruktioner med schakt upp till fem meters höjd 
(tyska Stückofen, Flossofen, Katalanugnar). Resultatet kunde bestå både av flytande 
metall och av en lupp. Dessa bägge produkter kunde uppvisa olika fosforhalter beroen-
de på de termodynamiska och kinetiska förutsättningarna. Det kan inte nog framhål-
las att reaktionsförhållandena i en masugn är synnerligen komplexa. Nästan varje om-
råde var tvungen att utveckla sin egen praxis utifrån de egna malmerna. I figur 17 visas 
utbredningsområden för de viktigaste processvarianterna.
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Figur 17. Viktiga medeltida järnframställningsområden i Euro-
pa under medeltiden. Källa: Bergsbruk – gruvor och metall-
framställning, Sveriges Nationalatlas. Norstedts Förlagsgrupp 
AB 2011, s. 38.
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Anslutande frågeställningar
Man kan ställa frågan hur lång tid man behöver för att lära sig det optimala körsättet 
för en blästa med en viss malm, med målet att minimera slagginneslutningar och få 
önskad duktilitet. Inte förrän på 1700-talet finns en nedtecknad beskrivning om hur 
man skulle bära sig åt. Ole Evenstad tycktes vilja samla ett par tusen års erfarenheter av 
järntillverkning i vad man i dagens industri kallar tillverkningsföreskrifter.38 Genom 
vad vi nu vet om variationen i malmernas egenskaper, skulle en sådan ambition emel-
lertid inte vara så framgångsrik. Evenstads text visar emellertid att man hade tillägnat 
sig den metod för styrning av kolhalten, som ovan beskrivits och hans systematiska in-
riktning för fortsatt arbete synes i allt väsentligt riktig. Det är förmätet att tro att man 
utan modern metallurgisk mätutrustning inom rimlig tid skulle kunna få fram den op-
timala processgången. Därav följer emellertid också att enstaka arkeologiska experi-
ment är otillräckliga för att exempelvis bestämma metall/slaggvarpkvoter. 

På flera platser i Sverige och Norge har man funnit blästor byggda parvis. Arne Es-
pelund har förslagit att dessa par skall ses som en medveten tvåstegsprocess där man 
undvek att bilda järn i det första steget för att på så sätt hindra kolinlösningen.39 Meto-
diken byggde enligt Espelund på att det första steget drevs med en gas som inte var så 
kraftigt reducerande. Han har föreslagit att denna gas baserades på ved. Man får förmo-
da att de i så fall hade en schakthöjd som återspeglade bränslets egenskaper. Arne Espe-
lunds idé om själva körsättet av en process i två steg övertygar emellertid inte när man 
betraktar fyndplatser i Sverige, exempelvis i Axamo utanför Jönköping. Vid Axamo-
fältet finns ett flertal exempel på parugnar.40 Dels är avståndet mellan ugnarna mycket 
litet, drygt en meter, dels är diametern på ugnarna liten (cirka 3 dm). Att använda ved 
som reduktionsmedel skulle varit mycket opraktiskt. Idén med förreduktion för att 
förhindra kolinlösningen skall ändå inte förkastas. 

År 2013 gjordes några intressanta slaggfynd i småländska Skåningsmåla. Denna 
fyndplats var en av de största blästbruken i landet under medeltiden. Sannolikt var till-
verkningen så rationell som aktuell kunskap tillät. I tabell 6 visas kemiska analyser av 
prover med ovanligt höga FeO-halter från denna fyndplats.41 Det kemiska medelvär-
det för några av dessa ligger i Optimum 2 i figur 14. FeO-halterna skulle kunna tyda på 
förreduktion. Det går inte att visuellt skilja på dessa slaggprov från vanlig reduktions-
slagg funnen på samma plats. Möjligen kan man säga att volymvikten upplevs som hö-
gre. 

38 Evenstad, O., Afhandling om Jernmalm. Det Kongl. Danske Landhuusholdnings Selskaps Skrifter. D3. 
1790, s. 387–449.

39 Espelund, A., The evidence and the secrets of ancient bloomery iron-making in Norway. Arketype Forlag. 
Trondheim 2013.

40 Grandin, L., et al. Järn för avsalu. UV GAL. Rapport 2009:16. Uppsala 2009.
41 Liknande observationer har gjorts bland annat vid Axamo, det vill säga vissa prover har visat 

sammansättningar med extremt höga FeO-halter (motsvarande Optimum 2 i figur 14).
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Figur 18 visar magnetitkristaller (större, kantiga, lite mörkare) under tillväxt; till vän-
ster i bild ses (i princip) fullständiga euhedrala (”friväxande”) kristaller medan kristal-
lerna mitt i bild och till höger ses under tillväxt. Omgivande mindre och ljusare (run-
da) kristaller är wüstit. Mörkare mellanmassa består av olivin, det vill säga (FeO, 
MgO)2SiO2 och glas. Det runda svarta är en por. Om detta är ett exempel på halvfabri-
kat, behöver det fastställas att det i Skåningsmåla har funnits ett upplag av förreduce-
rad malm med dessa höga FeO-halter. 

En tvåstegsprocess svarar mot en strävan mot högre grad av processtabilitet. Som 
en bieffekt av att förkorta tiden då järn fanns tillgängligt för kol att diffundera in i, kun-
de man nämligen räkna med att även fosfor hölls undan. Fosfor diffunderar mycket 
långsammare än kol. Fosforfrågan kan till och med varit huvudskälet till tvåstegsförfa-
randet.42

”Tvåstegseffekten” skulle dock kunnat ordnas på annat sätt; enklast genom att släp-
pa in läckluft på ett kontrollerat sätt under en del av reduktionen. För att förstå förete-
elsen ”parugnar” måste vi av allt att döma ta med även andra observationer från fynd-
platserna exempelvis de långsträckta groparna i anslutning till ugnarna. Vi vet inte hur 
rostningen gick till, men dessa gropar kan vara en del i systemet. Här finns ett framtida 
angeläget forskningsfält. 

Under senare tid har det kommit uppgifter om att kopparutvinningen vid Falu gru-
va startade först på 1200-talet, det vill säga inte alls flera hundra år tidigare som man ti-
digare antagit. Uppgifterna bygger på sedimentstudier i den närbelägna sjön Runn.43 
Skälet till avsaknad av spår efter kopparutvinning i sedimenten torde emellertid vara 
att före 1200-talet rostades inte kopparmalmen vid gruvan.44 Detta berodde på att rök-
gaserna tog död på växtligheten. Bergsmännen fraktade hem malmen för rostning vid 
den egna hyttan. 

42 Alternativt kunde man ha drivit ugnen annorlunda i vetskap om att viss malm ”krävde” det av kvalitetsskäl.
43 Bindler, R. & Rydberg, J., Revisiting key sedimentary archives yields evidence of rapid onset of mining in the 

mid-13th century at the Great Copper Mountain, Falun, Sweden. Archaeometry. Manuscript in review.
44 Personlig kommentar av Eva Hjärthner-Holdar, GAL.

Tabell 6. Möjliga exempel på förreducerad malm från Skåningsmåla.

Prov# Al2O3 CaO SiO2 MgO FeO MnO P2O5 V2O3 TiO2 Cr2O3 K2O Summa Gl.förl
2221 3,6 0,7 8,3 0,38 78,3 1,84 0,29 0,04 0,14 0,04 0,39 94,02 4,02
2222 4,7 2,2 11,6 0,39 72,5 2,08 0,4 0,04 0,18 0,05 0,69 94,83 3,53
2238 2,7 2,5 6,2 0,63 71,9 2,18 0,3 0,09 0,19 0,05 0,21 86,95 3,90
2240 4,9 2,3 12,3 0,45 69,5 3,09 0,25 0,05 0,19 - 0,75 93,76 3,29
2245 0,5 4,2 1,6 0,22 87,3 0,93 0,02 0,05 0,06 0,14 - 95,05 5,59

Källa: Författaren.
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Figur 18. Mikrostrukturen hos prov 2238. Källa: Erik Odenhag. GAL.

Figur 19. Tyskhärd från Häfla Bruk. Foto: Författaren.
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Det är inte förvånande att man i Sverige finner platser som både bedrivit koppar- 
och järnframställning med malm från samma område. Så är exempelvis fallet i Ljusne-
dals bruk i Härjedalen, med malm från gruvor i närheten av Ramundberget. Dessa var 
i drift från 1600-talet till mitten av 1800-talet. Där startade man med koppartillverk-
ning, men gick över till järnframställning. Ett annat exempel är Gladhammars gruvor i 
Småland. Dessa tillhör de äldsta i landet. De har med kortare och längre uppehåll bear-
betats för utvinning av främst koppar och järn från mer eller mindre sulfidiska malmer 
med början på medeltiden. Det behöver knappast sägas att resonemanget ovan ger yt-
terligare stöd för Lindroths tes om järn- och koppartillverkningens betydelse för varan-
dra i vårt land. 

Vi kan konstatera att man kan se en röd tråd i användning av slagg, från antikens 
framställning av koppar fram till medeltiden då härdfärskningsprocesserna för mas-
ugnstillverkat tackjärn började tagas i bruk. Den äldsta av dessa kallas för ”tysksmide” 
vilket antyder dess ursprung. Det unika med denna är emellertid inte någon ny pro-
cessreaktion; det är fortfarande reaktion (iii) som är aktuell. Det nya är att man genom 
dess konstruktion kunde spara bränsle jämfört med de tidigare enkla öppna färsknings-
groparna. Färskning av tackjärn utvecklades med härdfärskningsprocesserna i enlighet 
med reaktion (iii) ända fram till cirka 1860. Då började man färska smält järn genom 
Bessemers och bröderna Martins uppfinningar. 

Sammanfattning
Under inledningen av järnåldern i Europa utvecklades olika sätt för reduktion av järn-
malm, i vilka temperaturen var så låg att järnet inte smälte under processens gång. Med 
dessa metoder producerades järn i vår del av världen ända till för hundrafemtio år se-
dan, det vill säga under en lång tid jämsides med masugnen. Innan den senare togs i 
bruk, det vill säga i slutet av 1100-talet, låg sådant så kallat direktframställt järn till 
grund för all ståltillverkning. Förutsättningarna var dock mycket olika i Europa, både 
vad beträffar metodutformning och för att framställa önskad produktkvalitet, vilket 
kan kopplas både till malmernas mineralogiska och kemiska egenskaper. Framförallt 
var innehållet av fosfor av betydelse på grund av dess begränsande inverkan på möjlig-
heterna att härda stålet. 

Man måste anta att metodutvecklingen för produktion av järn inledningsvis bygg-
de på vad man redan visste om hur koppar framställdes. I Norden fanns emellertid ing-
en koppartillverkning under bronsåldern, vilket beror på att kopparen bands uteslutan-
de i sulfidiska malmer här. Framställning ur sulfidiska malmer, exempelvis innehållan-
de kopparkis, är mer komplicerad.45

45 Man har inte gjort några fynd som tyder på kopparframställning ur kopparkis från bronsåldern i vårt land. 
Däremot har man funnit formar för bronsgjutning. Det nödvändiga tennet har importerats. 
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I medelhavsområdet kunde man utgå från vittrade malmer, vilket under bronsål-
dern ledde till en förhållandevis enkel process att utvinna koppar. När ytliga malmer 
väl var förbrukade kom dock gradvis sulfidiska mineral, företrädesvis kopparkis, i da-
gen. Därför kom en teknik att utvecklas för att bearbeta kopparkis över halvfabrikatet 
skärsten. Detta ledde omedvetet också till ett liknande ”flytschema” för att tillverka 
järn ur lättreducibla malmer. Det gemensamma draget är utnyttjandet av slagg för att 
åstadkomma önskvärda egenskaper hos metallen. 

Tillgången på lättreducibla järnmalmer var god på kontinenten. Framförallt hand-
lade det om malmer av Bilbao-typ, det vill säga om vittrade karbonatiska malmer (side-
rit) blandade med blodsten (hematit). Viktiga fyndorter med låga fosfornivåer av den-
na typ var Vasco-Cantabra och Katalonien i norra Spanien, Fricktal i Schweiz och Erz-
berg och Hüttenberg i Österrike. Järn baserat på dessa malmer blev en stor handelsvara 
redan under romersk järnålder. I vissa fall har de brutits ända in i modern tid. Sådana 
malmer fanns emellertid inte i Norden.

De dominerande metoderna för järnproduktion var katalanmetoden och framför-
allt olika typer av schaktugnar. De senare skiljde sig åt bland annat genom geometriska 
dimensioner, hur slaggen avtappades, men också hur blästerluften tillfördes. Ugnarnas 
utformning och sättet att driva dem, styrdes av lokala traditioner och malmvariationer. 

Vattenkraftens införande vid medeltidens inledning underlättade införandet av stör-
re ugnar och därmed bättre värmeekonomi och högre produktivitet. Högre temperatu-
rer kunde dock orsaka ökad fosforhalt i järnet, varför malmer med högre fosfornivåer 
blev mindre intressanta. I vissa ugnstyper kunde delar av det producerade järnet smäl-
ta och därefter ansamlas i bottnen.

Järntillverkning baserad på sjö- och myrmalmer (limonit), vilka också är vittrings-
produkter, förekom emellertid i stora delar av Europa redan på bronsåldern; dock i 
blygsam skala.  Järnåldern inleddes cirka 500 år f.Kr. i det nordiska området. Limoni-
tisk malm rostades och reducerades i blästa, det vill säga genom reduktion vid låg tem-
peratur. Det utreducerade järnet, som var mycket porigt, smälte inte under processens 
gång. Som bränsle användes ved och senare träkol.  En särskild kunskap kom att krävas 
för att med hjälp av slaggens egenskaper styra kolhalten i produkten, men även när man 
inte lyckades kunde påföljande processteg ta vid för att nå önskad smidbarhet. De så 
kallade färskningsprocesserna med hjälp av slagg har här sin grund.

Vi känner inte omfattningen av att använda bergmalm i nordiskt blästbruk. Våra 
bergmalmers låga reducibilitet torde dock haft en stor inverkan på sättet att driva den-
na framställning. För ökad produktivitet är förutom ugnsstorleken, malmens reduk-
tionsegenskaper liksom blästerflödet (vattenkraft) av betydelse. I Bergslagen tvingades 
man konstatera att de allestädes förekommande täta magnetiterna krävde synnerligen 
långa rostningstider för att reduktionen skulle ske på rimlig tid. Det är lätt att förestäl-
la sig att när allt, det vill säga främst värmetillgång och reducibilitet, var på plats, 
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 uppstod plötsligt smält järn.46 Masugnen var därmed i princip född även om denna 
också krävde en del förutsättningar för att slaggen skulle kunna avlägsnas.

Den röda färgen som vittnar om magnetitens oxidation är densamma som uppstår 
vid den så kallade kallrostningen av kopparkismalm. Den senare innehåller också järn. 
Det finns alltså tekniska argument för att utvecklingen av järn- och kopparframställning 
i Norden innan medeltiden gick hand i hand och drog nytta av varandras erfarenheter. 
Man kan kanske inte påstå att konsten att tillverka järn var en nödvändighet för att kop-
par skulle kunna börja utvinnas i våra trakter, men det är tydligt att förutsättningarna i 
Bergslagen var synnerligen goda för synergieffekter. Masugnen såväl som koppartillverk-
ningens suluugn uppstod i denna skärningspunkt. Detta skedde senast på 1100-talet.

Den nordiska exportnischen blev att tillverka utgångsmaterial till dem som ville ha 
möjlighet att härda stål. Kunderna fanns i det södra närområdet där fosforhalterna var 
för höga. På vikingatiden gick detta så bra att uppemot hälften av det som tillverkades 
gick på export. Och så fortsatte det under medeltiden, även om masugnarna då hade 
kommit in i bilden. 

Tillkännagivande:
Professor Bengt Berglund, Chalmers, docent Eva Hjärthner-Holdar, GAL, bergsing-
enjör Arne Sundström, Stockholm och Jernkontorets bibliotekarie Yngve Axelsson 
tackas för värdefulla synpunkter på manuskriptet. 

46 Att detta järn hade upptagit stora mängder kol visste man naturligtvis inte.

Figur 20. Paralleller mellan järn- och koppartillverkning. Källa: Författaren.
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o c h  R i c h a r d  B i n d l e r

Medeltida metallhantering
 i Möre och Garpenberg

Inledning
Tillgången på skog var utan tvekan en lika viktig förutsättning som malmen för den 
snabba utvecklingen av metallhanteringen. Skogsråvaran behövdes som bränsle vid 
rostningen och vid tillmakningen och som träkol vid metallutvinningen samt som 
konstruktionsvirke. Skogens förändring över tid kan därför användas för att indirekt 
följa utvecklingen av såväl blästbruket som bergsbruket på en plats.1 Emellertid var 
skogen även viktig för livsmedelsförsörjningen. Markområdena var en nödvändig re-
surs för bebyggelsens och jordbrukets expansion, för odling samt för skogsbete och 
slåtter. Spåren efter uthuggning av skog har troligtvis i många fall tolkats i termer av ny-
odling, när det kanske främst var fråga om avskogning på grund av metallhantering.2 
Metallhanteringen ledde även till utsläpp av föroreningar i form av till exempel tung-
metaller.3 Genom att koppla samman mätdata på föroreningar med kunskapen om 
skogens förändring och med fornlämningarna kan vi bättre förstå orsak och verkan 
bakom de lokala miljöförändringarna. På så sätt kan vi säkrare identifiera när metall-
hanteringen började och när jordbruket etablerades på en viss plats.

Järnframställningen har sedan äldre järnålder vilat på en exploatering av rödjord, 
myrmalm och sjömalm som processades i blästerugnar. Blästerugnstekniken kan 

1 Segerström, U., Berg, A., Pettersson Jensen, I.-M., Bindler, R., Renberg, I., ’Det tidiga bergsbruket i 
Norberg – nu ännu tidigare. Skogshistoria och föroreningshistoria kastar nytt ljus över utvecklingen’, i: 
Med Hammare och Fackla XLI. Sancte Örjens Gille. Kristianstad 2010, s. 201–230, Segerström, U., ’Skogen 
runt blästerugnen RAÄ 1, Ängersjö, Hälsingland. Den lågtekniska järnproduktionens miljöpåverkan’, i: 
Pettersson Jensen, I.-M., Berg Nilsson, L. & Karlsson, C., (red.). Berättelser från markerna. En antologi om 
järn, skog och kulturarv. Skrifter från Bergslagens medeltidsmuseum 1. 2013, s. 203–216.

2 Lagerås, P., The ecology of expansion and abandonment. Medieval and post-medieval land-use and settlement 
dynamics in a landscape perspective. Riksantikvarieämbetet. Grahns Tryckeri AB. Lund 2007, s. 110–124.

3 Bindler, R., Segerström, U., Pettersson Jensen, I.-M., Berg, A., Hansson, S., Holmström, H., Olsson, K., 
Renberg, I., ’Early medieval origins of iron mining and settlement in central Sweden. Multiproxy analysis 
of sediment and peat records from the Norberg mining district’, in: Journal of Archaeological Science. 38. 
2011, s. 291–300.
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 betraktas som en äldre, lågteknisk produktionsform som lokalt levde kvar mycket 
länge, bland annat i Möre i sydöstra Småland.4 I Bergslagen däremot handlade metall-
hanteringen inte enbart om järn utan i stor utsträckning även om koppar och övergick 
där från blästbruk till att i huvudsak baseras på bergmalm och masugnsteknik under 
1100-talet, möjligen redan tidigare.5 I kontrast däremot, kom blästbruket i Jämtland 
och Härjedalen norr om Bergslagen, samt i Möre och Halland i söder emellertid att få 
sin storhetsperiod just under medeltiden. Men under 1500-talet ökade produktionen i 
Bergslagen så mycket att det mer eller mindre slog ut blästbruket. 

Metallproduktionen i Möre och Bergslagen ska i det följande belysas bland annat ge-
nom att analysera och datera de biologiska och geokemiska avtryck som metallhante-
ringens olika verksamheter har avsatt i sjösediment och torvlagerföljder. Det rör sig både 
om direkta effekter i form av spridning av föroreningar från produktionsplatserna, utta-
get av skogsråvara för ved och träkol, och om indirekta effekter såsom trädslags växling 
samt hydrologiska förändringar såväl som om kopplingen till jordbruk och bebyggelsee-
tablering. Det övergripande syftet är att i en komparativ studie diskutera den storskaliga, 
medeltida metallproduktionen, dess etablering och miljöpåverkan utifrån några exempel 
i Möre i sydöstra Småland samt Garpenberg i Bergslagen i centrala Sverige. 

Bland de frågor som diskuteras är om och i så fall på vilket sätt spåren efter bläs-
terugnstekniken skiljer sig från de avtryck som masugnstekniken har avsatt. I vilken ut-
sträckning har de två olika metoderna gett upphov till utsläpp och spridning av förore-
ningar såsom tungmetaller. Var utsläppen av föroreningar från metallproduktionen 
synkrona med förändringar av skogen, det vill säga var det metallhanteringen som på-
verkade skogarna eller fanns det andra faktorer som var orsak till förändringar i vegeta-
tionen? En viktig fråga rör blästbrukets och bergsbrukets förhållande till jordbruket 
och dess etablering och utveckling under medeltiden. Hur kan vi skilja på spåren i na-
turen efter de olika verksamheterna? De exploaterade i stor utsträckning samma biolo-
giska resurser och fysiska arealer, det vill säga skog. Bebyggelsen behövde skog för tim-
mer och vedfång, jordbruket och boskapen krävde områden för odling och bete me dan 
metallhanteringen behövde virke för konstruktioner samt ved och kol i de olika pro-
cesstegen. Vi ser ofta att verksamheterna följs åt och en intressant fråga är om det går 
att säga vilken av verksamheterna som var först på platsen, som möjligen varit koloni-
sationsdrivande.

4 Magnusson, G., ’Möre. Järn och samhällsbildning i rikets marginal’, i: Med Hammare och Fackla XLI. 
Sancte Örjens Gille. Kristianstad 2010, s. 267–294.

5 Berg Nilsson, L., ’Från gravmorfologi till gruvmorfologi. Med Atlas över Sveriges bergslag som ständig 
följeslagare’, i: Pettersson Jensen, I.-M., Berg Nilsson, L. & Karlsson, C., (red.). Berättelser från markerna. 
En antologi om järn, skog och kulturarv. Skrifter från bergslagens medeltidmuseum 1. 2013, s. 9–16.
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Material och metod
Föreliggande arbete är resultatet av ett samarbete över våra traditionella akademiska 
ämnesgränser och inkluderar såväl vegetationsekologi, som skogs- och agrarhistoria, 
biogeokemi samt arkeologi. Vi vill visa hur de olika vetenskaperna och metoderna 
kompletterar varandra och i symbios kan leda till både säkrare och mera exakta date-
ringar samt därmed en ökad kunskap om hur metallproduktionen och jordbruket eta-
blerades och utvecklades vid ett antal platser under medeltiden. Arkeologin ger oss 
kontexten via artefakterna och de fasta fornlämningarna, vegetationsekologin kan med 
pollenanalyserna visa hur skogsutnyttjandet och den agrara etableringen tagit form, 
och tillsammans med de geokemiska analyserna samt 14C-dateringar kan vi visa när och 
var metallproduktionen har tagit sin början.

När skriftliga källor saknas och vi inte har information om resursutnyttjandet för 
hundra- eller tusentals år sedan är vi därför hänvisade till andra källmaterial då vi vill 
studera när, var och hur människan exploaterat skog och malm.6 Det finns i huvudsak 
två vägar att gå, nämligen arkeologiska undersökningar och miljöhistoriska studier. I 
de senare är de biologiska och geologiska lagerföljderna såsom torv- och sjösediment 
de viktigaste. 

I våra sjöar ansamlas år efter år sediment på bottnen. Det består i stor utsträckning 
av lämningar efter alla de organismer som levt i sjön, på dess botten och i vattenmassan. 
Men sedimentet innehåller även allt material som transporteras till sjöarna genom 
bäckar, ytavrinning efter regn och med vinden, till exempel jordpartiklar, pollen, större 
växtdelar och inte minst föroreningar via nedfall från atmosfären. När nytt material 
transporteras in till en sjö sjunker det ner till botten och lägger sig ovanpå det sediment 
som redan ligger där och det biologiska och kemiska avtrycket av omgivningen runt 
sjön bevaras. Syrebristen gör att det inte sker någon fullständig nedbrytning av materi-
alet utan istället byggs ett naturligt arkiv upp, där sedimentytan representerar nutid 
och ner i sedimentet bläddrar man tillbaka i tiden ända tills tiden då sjön bildades.7

På liknande sätt byggs torvtäcket på våra myrar successivt upp av döda rester efter 
de växter som vuxit på myrarna och av mikroskopiska partiklar som förts dit via luften. 
Bristen på syre i torven gör att nedbrytningen av det organiska materialet begränsas 
vilket leder till att torv kontinuerligt ackumuleras och kan efter tusentals år bilda flera 
meter tjocka torvlager där det yngsta materialet ligger överst och allt äldre lämningar 
längre ner i torvpacken. 

Materialet på sjöbottnen och i torven speglar miljön på och omkring platsen och 
genom att analysera det som lagrats in på olika djup kan man få en bild av hur miljön 
har förändrats över tid.8 I den här typen av arkiv som är kontinuerliga tusentals år  bakåt 

6 Segerström, U., et al. 2010.
7 Moore P.D., Webb, J.A., Collinson, M.E., Pollen analysis. 2nd ed. Oxford 1991.
8 Moore, P.D., et al. 1991.
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i tiden kan vi med hjälp av pollen samt geokemiska analyser leta efter information om 
forna tiders resursexploatering såsom jordbruk och bergsbruk.9

Människans resursutnyttjande har lett till att naturmiljön har förändrats. Skogar 
har bränts och betats, träd har avverkats, gårdar med åkrar har anlagts, vägar har dra-
gits, vattendrag har dämts och sjöar har sänkts för att nämna några effekter. Mera diffu-
sa spår kan vara att markerosionen har ökat, näringsämnen har koncentrerats, förore-
ningar såsom sot, kolpartiklar, tungmetaller och andra gifter har spridits i luften och till 
vattendragen. Gemensamt är att exploateringen av skog och mark har efterlämnat av-
tryck i torvlager och sjösediment som kan identifieras, kvantifieras och dateras.

Pollenanalys av torv och sjösediment är en av de vanligaste metoderna för att un-
dersöka hur naturen har sett ut förr.10 Pollen från våra fröväxter samt sporer från orm-
bunkar och mossor produceras i enorma mängder och sprids som moln av damm ut i 
naturen varje år. Detta ”damm” landar även på våra myrar och sjöar och inkorporeras i 
torven respektive i sedimentet. Pollen och sporer är oftast identifierbara till släkte eller 
till art och kan därför användas för att visa vilka växter som vuxit på en plats vid en viss 
tid, till exempel vad som odlats, vilka ogräs som fanns, om skogen användes för krea-
tursbete eller vilka träd som formade skogarna.11

Kolpartiklar sprids genom luften i samband med bränder och lagras in i torv och se-
diment. Kolpartiklar kan visa att det brunnit i skogen i närheten, men de kan också 
spegla kolning, svedjeodling och betesbränning, och kolpartiklar kan utgöra ett indi-
rekt avtryck efter järnframställning då både ved och träkol har använts i processerna.12

För pollenanalyserna togs cirka 0,5 kubikcentimeter torv ut från varje prov och be-
handlades enligt standardmetoder med kaliumhydroxid (5 %) och med acetolys för att 
avlägsna andra organiska partiklar än pollen och kol.13 De behandlade proverna mon-
terades på objektsglas med saffraninfärgad glycerin. Vid pollenanalysen räknades om-
kring 500 pollen per provnivå, med undantag för några prover där det var ytterst låg 

9 Bindler, R., et al. 2011. Karlsson, J., Berg, A., ’Naturliga arkiv avslöjar äldsta gruvhistoriken i Gladhammar’, 
i: Palm, V., (red.). Västerviks historia. Förhistoria och arkeologi. Årsbok för Tjustbygdens Kulturhistoriska 
Förening. Meddelande nr 68 (2011). Västerviks Museum 2012, s. 295–302.

10 Moore, P.D., et al. 1991.
11 Ju mindre myren eller sjön är från vilken lagerföljden tas, desto mindre område kommer att avspeglas i 

pollenanalysen och det pollen som avsatts i en liten torvbildande sänka om några tiotal m2 kan i bästa fall 
spegla den lokala skogsutvecklingen inom en radie av omkring 100 meter. Jacobson, G.L. Jr., Bradshaw, 
R.H.W., The selection of sites for paleoecological studies. Quaternary research 16. 1981, s. 80–96.

12 Segerström, U., et al. 2010, 2013. I samband med mänskliga aktiviteter ökar vanligvis både andelen 
kolpartiklar och partikelstorleken. Partikelstorleken är ett indirekt mått på brandens närhet till 
provtagningsplatsen, det vill säga sjön eller myren.

13 Vid acetolys hettas provmaterialet upp i en blandning av koncentrerad svavelsyra och ättiksyraanhydrid 
för att lösa upp icke önskat organiskt material. Resten som blir kvar består av ett koncentrat av provets 
innehåll av kolpartiklar, pollen och sporer som kan identifieras vid pollenanalysen; Moore, P.D., et al. 
1991.
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koncentration med pollen. Pollenkornen identifierades med hjälp av bestämnings-
nyckel till art, släkte, familj eller typ.14 

För att bedöma hur brandregimen har sett ut i området räknades i samtliga pollen-
prover även kolpartiklar i storlekarna 50–150 µm och >150 µm.15 Förekomst av kolpar-
tiklar är en indikation på brand och kan förutom naturliga skogsbränder även vara re-
sultatet av människans användning av eld. Större kolpartiklar kan tyda på att branden 
varit lokal16 liksom även förekomsten av sporer av Gelasinospora som är ett släkte av 
svampar som lever på kol och kan påvisa förekomsten av lokalt kol.17 

Pollendiagrammen ritades med programmet Tilia/Tiliagraph.18 Procentandelarna 
för kärlväxterna beräknades som andel av det totala antalet landlevande kärlväxter (ex-
klusive kolpartiklar, sporväxter och vattenväxter). Andelarna av kolpartiklar, sporer och 
vattenväxter i diagrammet beräknades på antalet av den aktuella arten genom summan 
av kärlväxterna och den aktuella arten. Resultatet har grupperats i kategorier för en bätt-
re överblick av vegetationen (Figur 11–14, 22). Vissa arters pollen är svåra att skilja åt 
och har slagits samman till pollentyp, till exempel hassel och pors i Corylus typ; Corylus 
avallana L. och Myrica gale L., och hampa och humle i Cannabis typ; Cannabis sativa L. 
och Humulus lupulus  L.19 Även sporer från vitmossor (Sphagnum spp. L.) och orm-
bunksväxter (Polypodiaceae spp.) registrerades, men endast som familjer. Gruppen An-
tropokorer innefattar växter som införts av människan, det vill säga de odlade växterna 
såsom sädesslagen samt svartkämpar (Plantago lanceolata L.) som ofta gynnas av åker-
odling. Apofyter är växter som gynnas av huggning, bete, tramp och andra störningar 

14 Moore, P.D., Webb, J.A., An illustrated guide to Pollen Analysis. Hodder and Stoughton Eductional. 
Suffolk 1978, Moore, P.D., et al. 1991, Beug, H.-J., Leitfaden der Pollenbestimmung für Mitteleuropa und 
angrenzende Gebiete. Verlag Dr. Friedrich Pfeil. München 2004.

15 Whitlock, C., Millspaugh, S.H., Testing assumptions of fire history studies. An examination of modern 
charcoal accumulation in Yellowstone National Park. The Holocene 6. 1996, s. 7–15.

16 En av svårigheterna är ändå att entydigt avgöra om kolpartiklarna är av lokalt ursprung eller om de kommer 
från en mer avlägsen källa. Tinner, W., Conedera, M., Ammann, B., Gäggeler, H.W., Gedye, S., Jones, R., 
Sägesser, B., Pollen and charcoal in lake sediments compared with historically documented fires in southern 
Switzerland since AD 1920. The Holocene 8. 1998, s. 41–42, Ohlson, M., Tryterud, E., Interpretation of 
the charcoal record in forest soils: forest fires and their production and deposition of macroscopic charcoal. The 
Holocene 10. 2000, s. 519–525, Clark, J.S., Particle motion and the Theory of charcoal analysis: source area, 
transport, deposition and sampling. Quaternary research 30. 1988, s. 67–80. Här kan man vara hjälpt av 
både vegetationsförändringar och den föroreningssignal som man kan registrera geokemiskt. Segerström, 
U., et al. 2010, Bindler, R., et al. 2011.

17 Geel, B. van., A palaeoecological study of Holocene peat bog sections in Germany and the Netherlands, 
based on the analysis of pollen, spores and macro- and micro-scopic remains of fungi, algae, cormophytes and 
animals. Review of Palaeobotany and Palynology Vol. 25. 1978.

18 Grimm, E.C., Tilia v. 2.0.b.4. Illinois state museum, research and collections centre. 1991, Grimm, E.C., 
Tilia graph v. 2.0.2. Illinois state museum, research and collections centre. 2004.

19 Arterna anges enligt svensk nomenklatur efter Mossberg, B., Stenberg, L., Den nya nordiska floran. 
Wahlström & Widstrand. Tangen 2010.
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och av kulturmarkernas förhöjda kvävehalter, till exempel mållor (Chenopodium  L.), 
nässlor (Urtica dioica L.), ängssyra (Rumex acetosa L.) samt bergssyra (Rumex acetosel-
la L.). 

Föroreningar i form av metaller och tungmetaller frigörs vid metallproduktion och 
sprids i luft och vatten och hamnar i våra sjöars sediment och i myrarnas torvlager. Med 
geokemiska analyser av sjösediment och torv kan vi studera depositionen av förore-
ningar över tid och därmed få ett indirekt mått på starten och utvecklingen av metal-
lurgin på en plats eller i en region.20 Med röntgenfluorescensspektrometri (XRF) har vi 
analyserat 21 olika element på olika djupnivåer i lagerföljderna. Här ingår bland annat 
grundämnen såsom metallerna järn, koppar, bly, zink, kvicksilver och titan samt kalci-
um, kalium och magnesium.21 Från varje provnivå analyserades 500 mg torv med XRF. 
Analys av fördelningen av stabila blyisotoper kan användas för att se när föroreningar-
na kommer från en lokal källa.22

Jordbruket och järnframställningen i Möre 
Inledning

Järnåldern i Norden inleddes omkring 500 f.Kr., men redan några århundraden tidiga-
re finns de äldsta kända spåren av järnframställning i Skandinavien.23 Arkeologiska och 
historiska studier rörande järnframställningen i Möre har gjorts bland annat av Johan 
Nihlén och i projektet ”Från blästbruk till bruksdöd. Småländsk järnhantering under 
1000 år”.24 Vid arbete med väg E22 i slutet av 1990-talet gjordes omfattande studier 
och resultaten redogörs för i Möre historien om ett Småland.25 Järnhanteringen anses ha 

20 Bindler, R., et al. 2011. 
21 Den wave-length dispersive XRF (WD-XRF) som använts är ett instrument med detektionsgränser 

för spårelement av cirka 1 ppm. Bakgrundshalterna för de flesta spårmetaller är mycket högre än 
detektionsgränsen, till exempel är typiska bakgrundshalter för bly 5–20 ppm. Denna typ av högprecisions 
XRF används och är väletablerad inom miljöforskningen. Angående ppm se fotnot 60.

22 Tungmetallen bly förekommer naturligt i olika stabila isotoper och eftersom mängdförhållandet, kvoten, 
mellan olika blyisotoper varierar i berggrunden och i malmer på olika platser runt om i världen kan 
kunskapen om detta förhållande användas för att identifiera varifrån blyföroreningarna härstammar. 
Det går till exempel att spåra föroreningar från Romarriket två tusen år tillbaka i tiden likaväl som från 
Tyskland för ett tusen år sedan. Brännvall, M.-L., Bindler, R., Emteryd, O., Renberg, I., Four thousand 
years of atmospheric lead pollution in northern Europe: a summary from Swedish lake sediments. Journal of 
paleolimnology 25. Springer. Dordrecht 2001, s. 421–435. 

23 Magnusson, G. & Rubensson, L., ’Järnhanteringens etablering i Sverige’, i: Magnusson, G., (red.). Möre – 
historien om ett småland. Kalmar 2001, s. 331–344.

24 Nihlén, J., Studier rörande äldre svensk järntillverkning med särskild hänsyn till Småland. Jernkontorets 
bergshistoriska skriftserie. Nr 2. Stockholm 1932., Larsson, L.-O. & Rubensson, L., ’Från blästbruk till 
bruksdöd’, i: Småländsk järnhantering under 1000 år. Del 2. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. Nr 
35. Stockholm 2000.

25 Magnusson, G., (red.). Möre – historien om ett småland. Kalmar 2001.
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etablerats i Möres skogsbygder under brytningstiden mellan järnålder (500 f.Kr.–1050 
e.Kr.) och medeltid (1050–1500 e.Kr.).26 I skogarna i det inre av Möre finns drygt 
1 000 platser med slaggvarp kända, men endast ett 50-tal av dessa är daterade med 14C-
metoden och ännu färre har varit föremål för arkeologiska undersökningar. 

I ett förberedande arbete inför detta projekt har Gert Magnusson tecknat en forsk-
ningsbakgrund kring frågan om bosättningar i det Sydsvenska höglandets skogsbyg-
der och i södra Kalmar län. Där väster om Kalmar, i det område som historiskt kalla-
des Möre (Figur 1) finns Skandinaviens största förekomster av lämningar efter järn-
hantering i blästbruk, nämligen blästbruksslagg.27 Magnusson lyfter fram frågan om 

26 Magnusson, G., 2010. 

27 Magnusson, G., 2010, s. 267–294.

Figur 1. Området för studien, med de lokaler som omnämns i texten inlagda. Möre avgränsat i rött i den 
infällda kartbilden med undersökningsområdet, markerat med den röda punkten nordväst om Kalmar.



306

järnets betydelse både för den lokala bebyggelseutvecklingen, men också vikten av att 
belysa Möres ekonomiska och politiska betydelse i Östersjöområdet och i statsbild-
ningsprocessen i det medeltida Sverige. Möre var en periferi i Sverige vid medeltiden, 
ett av ”smålanden” på gränsen till Danmark. Staden Kalmar och slottet anlades under 
slutet av 1100-talet och Kalmar var under medeltiden en av Sveriges viktigaste städer 
och en exporthamn för järn.28 Järnhanteringen i Möre är emellertid mindre känd än 
den i Bergslagen, men var under åtminstone 1100–1500 e.Kr. såväl omfattande som 
betydelsefull. 

Under medeltiden (1050-1500 e.Kr.) ökade användningen av järn vilket åtföljdes 
av förändringar av både samhälle och teknik.29 En stor förändring var att redskap, verk-
tyg och vapen i högre utsträckning tillverkades av järn och i större antal än tidigare.30 I 
den samtidigt pågående utvecklingen mot en statsbildning fick kontrollen över pro-
duktionen och resurserna större betydelse såväl inom det framväxande riket som mel-
lan Danmark och Sverige.31 Ökande befolkning och jakten på järn ledde till etablering-
en av bosättningar i det Sydsvenska höglandets skogsbygder och i södra Kalmar län.

Vilka avtryck gjorde blästbruket i den småländska skogen?
Hypotesen är att även blästbruket påverkade naturmiljön och avsatte spår i biologiska 
arkiv såsom torvlagerföljder.32 Behovet av stora mängder ved och träkol förväntas ha 
påverkat skogarnas öppenhet samt trädslagsfördelning.33 Bebyggelse, befolkningsök-
ning och ett därmed expanderande jordbruk samt ett ökat betestryck i skogarna kan ha 
varit ett indirekt resultat av järnframställningen.34 En viktig fråga är om det i Möre går 
att skilja påverkan från blästbruket, från effekterna av jordbruket och skogsbetet. En 

28 Blomqvist, M., Informationssystemet för fornminnen – lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. 
Version 3.4. Riksantikvarieämbetet. Stockholm 2007, Andersson, H., 2010.

29 Hagerman, M., Spåren av kungens män. Stockholm 1996, Myrdal, J., Jordbruket under feodalismen 1000–
1700. Stockholm 1999, Lindkvist, T., ’En medeltida modernisering’, i denna volym s. 19–46.

30 Karlsson, C., ’Ökad konsumtion av järn - en förutsättning för modernisering. Exemplet järnkonsumtion i 
medeltida åkerbruk’, i denna volym s. 191–213. 

31 Hagerman, M., 1996, Magnusson, G., 2010, Mogren, M., ’Riksgränsen’, i: Anglert, M., (red.). Landskap 
bortom traditionen. Historisk arkeologi i nordvästra Skåne. Riksantikvarieämbetet. Stockholm 2008.

32 I en pollenbaserad studie diskuteras spåren efter blästbruket i Ängersjö i termer av skogsförändringar 
och träkol i torv och huruvida dessa kunde skiljas från effekter av jordbruket. Segerström, U., ’Skogen 
runt blästerugnen RAÄ 1, Ängersjö, Hälsingland. Den lågtekniska järnproduktionens miljöpåverkan’, i: 
Pettersson Jensen, I.M., Berg Nilsson, L., Karlsson, C., (red.). Berättelser från markerna. En antologi om 
järn, skog och kulturarv. Avesta 2013, s. 203–216.

33 En omfattande och långvarig järnframställning krävde stora mängder bränsle i form av ved och träkol. 
För att framställa 1 kg ämnesjärn behövdes omkring 100 kg träkol. Crew, P., The Experimental production 
of prehistoric bar iron. Historical Metallurgy Vol. 25. Nr 1. 1991, Magnusson, G., 2010. Omräknat blir 
100 kg träkol omkring 1  m3 skog, Arpi G., Den svenska järnhanteringens träkolsförsörjning 1830–1950. 
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. Nr 14. Stockholm 1951.

34 Segerström, U., 2013.
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annan fråga är i vilken utsträckning blästerugnarna spred föroreningar i form av tung-
metaller, såsom skedde från bergsbrukets masugnar.35

Kring Bäckebo i Nybro kommun, som ligger i det tidigare smålandet Möre har ett 
område med flera lämningar efter blästbruk valts ut för både arkeologiska och skogshis-
toriska undersökningar. Syftet var att försöka identifiera och datera järnhanteringen i 
området genom att med pollenanalyser följa skogens utveckling över flera tusen år och 
se vilken påverkan människans olika verksamheter haft på skogen i området. Kring 
Bäckebo finns omkring 150 kända lämningar kopplade till blästbruk (FMIS 2014). 

Tidigare vegetationshistorisk forskning i området
Det boreonemorala36 landskapet i södra Sverige har präglats av människan under mer 
än 3000 år.37 Det tidigare naturliga och slutna skogslandskapet öppnades upp för bete 
och odling vilket initialt gynnade ädellövträd (ädellövträden i Sverige är enligt hävd 
skogsek, ask, alm, lönn, lind, avenbok, bok samt fågelbär). Senare minskade ädellöv-
trädsinslagen och landskapet övergick i ett mer barrskogsdominerat skogslandskap. 
Det Sydsvenska höglandets skogar har präglats av lågintensiva men återkommande 
bränder och särskilt sydöstra Smålands högland är en region där blixtantändningar är 
vanliga och där ett förväntat naturligt brandintervall ligger omkring 45 år.38 

I Hornsö-området, cirka 10 kilometer norr om Bäckebo, har Åsa Valdemardotter 
och Tove Hultberg utfört skogshistoriska undersökningar baserade på pollenanalys 
och visat att från omkring 400 e.Kr. var området kontinuerligt påverkat av skogsbete 
och under medeltiden (1050–1500 e.Kr.) etablerades även odling av säd.39 Det finns 

35 Segerström, U., Berg, A., Pettersson Jensen, I.-M., Bindler, R., Renberg, I., ’Det tidiga bergsbruket i 
Norberg – Nu ännu tidigare. Skogshistoria och föroreningshistoria kastar nytt ljus över utvecklingen’, i: 
Magnusson, G. (red.). Med Hammare och Fackla XLI. Sancte Örjens Gille. Kristianstad 2010, Bindler R., 
Segerström, U., Pettersson Jensen, I.-M., Berg, A., Hansson, S., Holmström, H., Olsson, K., Renberg, I., 
Early medieval origins of iron mining and settlement in central Sweden. Multiproxy analysis of sediment and 
peat records from the Norberg mining district. Journal of Archaeological Science 38. 2011, s. 291–300.

36 Boreonemorala zonen (av latin bo´reas/grekiska bore´as ’nordanvind’ och latin ne´mus ’lund’) annat 
namn på södra barrskogsregionen.

37 Björse, G., Bradshaw, R., 2000 years of forest dynamics in southern Sweden. Suggestions for forest management. 
Forest Ecology & Management 104. 1998, s. 15–26, Lindbladh, M., Bradshaw, R.H.W., Holmqvist, B.H., 
Pattern and processes in south Swedish forests during the last 3000 years, sensed at stand and regional scales. 
Journal of ecology 88. 2000, s. 113–128, Hultberg, T., Gaillard, M.-J., Grundman, B., Lindbladh, M., 
Reconstruction of past landscape openness using the landscape reconstruction algorithm (LRA) applied on 
three local pollen sites in a southern Swedish biodiversity hotspot. Vegetation History and Archaeobotany. 
DOI 10.1007/s00334-014-0469-8. 2014.

38 Granström, A., Spatial and temporal variation in lightning ignitions in Sweden. Journal of Vegetation 
Science 4. 1993, s. 737–744.

39 Valdemardotter, Å., En skogshistorisk undersökning i östra Småland. Vegetationsutveckling och brandhistorik 
de senaste 3000 åren vid Ekenäs i Hornsöområdet. Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap. Sveriges 
lantbruksuniversitet 2001, Hultberg, T., et al. 2014. Emellertid berör inget av arbetena järnhanteringen i 
regionen utan fokus är istället på biodiversitetsfrågor och naturliga skogsförändringar.
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emellertid inte något som tyder på att det skulle ha förekommit verksamheter som kan 
kopplas till järnhantering i Hornsöområdet, närmast kända blästbruksplats ligger cirka 
2 kilometer bort (FMIS 2014). 

Från Storasjö-området, cirka 50 kilometer väster om Bäckebo har Annica Greis-
man med flera i en undersökning om brandens och människans roll i landskapsdyna-
miken beskrivit perioden 2000 f.Kr. till 400 e.Kr. som en period med låg naturlig brand-
förekomst och brandintensitet.40 Särskilt utmärkande var att tiden fram till 600 f.Kr. 
varit en period med liten brandaktivitet. Under perioden cirka 600 f.Kr. till cirka 400 
e.Kr. ökade emellertid brandfrekvensen kring Storasjö. Man kan därför tänka sig att 
bränder under perioden 2000 f.Kr. till 400 e.Kr. inte alltid var naturliga antändningar 
utan i någon utsträckning kan ha varit orsakade av människan, till exempel förorsaka-
de av betesbränning. På Sydsvenska höglandet däremot har en gradvis ökande röjnings-
bränning registrerats från cirka 2000 f.Kr.41

I en studie omfattande pollenanalyser från Madesjö och Snärjegöl (cirka 4 respekti-
ve 20 kilometer söder om Nybro) diskuterade Meinard Küttel den långsiktiga vegeta-
tionsutvecklingen efter senaste istid. De tidigaste spåren efter mänskliga aktiviteter da-
terades cirka 2500 år före nutid, men den huvudsakliga kolonisationen menade han da-
teras till omkring 1000-talet.42

Inom ramen för E22-projektet gjordes en pollenbaserad studie från Edenborgs 
damm, Ljungby.43 De första spåren efter någon form av jordbruk daterades till mer än 
4000 år före nutid med en minskning i övergången till bronsåldern. Under perioden 
1300–800 f.Kr. verkar jordbruket ha ökat igen, varefter det avtog och björk återkoloni-
serade de tidigare öppna områdena. Ett visst inslag av bete kunde identifieras under år-
hundradena närmast före vår tideräknings början. Mera intensivt jordbruk med odling 
av säd, främst råg, etablerades under sen järnålder.

Järnframställningsplatser omkring Bäckebo
I Möres skogsbygder i östra Småland innanför Kalmar finns ett av Skandinaviens rikas-
te områden med lämningar av ett omfattande blästbruk. Här finns ett stort antal myck-
et stora och omfattande blästbruksplatser, några av de största i landet. Lämningarna 
här visar på en omfattande hantering, som sträckt sig från 1000-talet och fram igenom 

40 Greisman, A., Gaillard, M.-J., Lemdahl, G., Olsson, F., Skoglund, P., The role of fire and human impact in 
Holocene forest and landscape dynamics of the boreo-nemoral zone of southern Sweden. A multiproxy study of 
two sites in the province of Småland. Avh. Kalmar universitet. Kalmar 2009.

41 Lagerås, P., Agrara fluktuationer och befolkningsutveckling på sydsvenska höglandet tolkade utifrån 
röjningsrösen. Fornvännen 108. 2013.

42 Küttel, M., Biostratigraphische und paläoökologische Untersuchungen in SE-Småland, Schweden. Striae 21. 
Uppsala 1985.

43 Svensson N.-O., ’Landskapsutveckling och kulturlandskapets historia i Möre, en pollenanalytisk under-
sökning i Ljungby’, i: Magnusson, G., (red.). Möre – historien om ett småland. Kalmar 2001, s. 657–672.
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medeltiden. Området har en karaktär av en betydande bergslag, som man ännu på 
1600-talet hade minnen av. 

Undersökningsområdet ligger i de västligaste delarna i Bäckebo socken, Nybro 
kommun i Kalmar län på gränsen till Kronoberg. Landskapet i Kalmar-regionen är 
närmast kusten mer öppet för att längre in i landet övergå i ett skogslandskap. Spår ef-
ter bosättningar från tiden före järnålder finns framförallt i området närmare kusten. I 
området kring Bäckebo finns ingen känd förhistorisk bebyggelse eller gravfält44 men 
det finns en del lösfynd som tyder på att människor har uppehållit sig där sedan stenål-
der.45 Under medeltiden (1050–1500 e.Kr.) ökade antalet bosättningar i skogsbygder-
na och blev permanenta, vilket även återspeglas i antalet arkeologiska lämningar. Ex-
pansionen kan även märkas i att ortsnamnen i området har medeltida ursprung med 
ändelser som: ”-torp”, ”-hult” och ”-måla”.46 Det är i brytningstiden mellan järnålder 
och medeltid som järnhanteringen anses ha etablerats i Möres skogsbygder.47

När Möre indelas i socknar på 1200-talet, så kan man se att socknarna i många fall 
sträckte sig från Kalmarsundskusten och upp i skogsbygden längs åarna och åsarna. 
Bäckebo är en sen sockenkonstruktion och blir först 1740 en egen jordebokssocken 
och omfattade då gårdar från både Ryssby och Åby socknar. Båda dessa tillhör de tidi-
gaste kyrkorna i Möre och i anslutning finns vikingatida runstenar och silverskatter, 
som antyder förekomster av äldre vikingatida storgårdar belägna vid Snärjebäcken i 
Ryssbys fall och Åbyån när det gäller Åby. Socknarnas medeltida utsträckning visar en 
tydlig relation mellan storgården och en bebyggelseexpansion i skogsbygderna. I Es-
kilshult förefaller expansionen ha börjat redan under sen vikingatid och redan då kopp-
lad till järnhanteringen. Ser vi till 14C-dateringarna av fyra platser runt Eskilshult före-
faller järnhanteringen pågått ännu fram i 1400-talet. 

Vid Skåningsmåla, vid Ålebäcken ett biflöde till Snärjebäcken, fyra kilometer från 
Bäckebo kyrka genomfördes en arkeologisk undersökning av en blästplats i augusti 2012 
och maj 2013.48 Platsen har varit känd sedan 1600-talet och består av tre stora slaggvarp, 
en rostningsplats ett par fällstenar och två ugnsbottnar samt en smidesässja, där ett av de 
mera spektakulära fynden var en kvarglömd smidestång, fyra klimpjärn och ett par ox-
skor, de äldsta daterade oxskorna i landet. Den kanske mest intressanta slutsatsen av gräv-
ningarna är att man på platsen Skåningsmåla hanterat hela processen från råvaran (i my-
ren bredvid) till järnet och fram till färdiga produkter för avsalu. De fyra klimpjärnen 
som påträffats i denna fyndkontext kan vara det sedan medeltiden omtalade exportjärnet 
– ”Calmare-jern” – känt bland annat från tullräkenskaper i Flensburg på 1200-talet. 

44 Magnusson, G., 2010.
45 RAÄ Bäckebo 88:1, 89:1, 90:1, FMIS 2014.
46 Lindquist, S.-O., ’Möre i ett något större rum. En kulturgeografisk studie av bebyggelseutveckling i östra 

Småland under medeltiden’, i: Magnusson, G., (red.). Möre – historien om ett småland. Kalmar 2001.
47 Magnusson, G., 2010.
48 Magnusson, G., ’Järn i smålandet Möre. Kring teknik och bebyggelse i en medeltida skogsbygd’, i denna 

volym s. 369–397.
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Fyra platser med olika närhet till bebyggelsen och blästplatserna
Från området kring Bäckebo har vi analyserat fyra torvlagerföljder avseende pollenin-
nehåll, kolpartiklar och tungmetaller, av vilka tre preliminärt beskrivits i två master-
uppsatser (examensarbeten).49 Lohällsmossen (Skåningsmåla), Eskilshult, Svarte mos-
se och Binnaretorp är fyra lokaler som representerar olika avstånd eller närhet till 

49 Weinehall, A., Skogen människan och järnet. En vegetationshistorisk undersökning i Bäckebo socken, 
Småland. Umeå universitet. Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Umeå 2013, Karlsson, M., 
Jordbrukets och järnframställningens påverkan på skogutvecklingen vid Eskilshult, en by med medeltida anor. 
En studie baserad på pollenanalys. Examensarbete i biologi. Sveriges lantbruksuniversitet. Umeå 2014.

Figur 2. De fyra lokalerna (röda fyllda cirklar) i studien: Lohällsmossen, Eskilshult, Svarte mosse och 
Binnaretorp. Trianglarna markerar kända blästbruksplatser av vilka den vid Skåningsmåla undersök-
tes arkeologiskt inom ramen för projektet. 
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 kända järnframställningsplatser såväl som till jordbruksmarkerna och bebyggelsen (Fi-
gur 2, Tabell 1). De ligger inom fem kilometers radie öster, söder, väster respektive norr 
om Bäckebo. Avståndet mellan de två platser som ligger längst ifrån varandra (Lohälls-
mossen och Svarte mosse) är cirka 7 kilometer. Det innebär att grundförutsättningar 
såsom temperatur, nederbörd, berggrund, jordmån och naturliga skogsbränder är mer 
eller mindre lika vid de fyra platserna. Likaså kan vi förvänta oss att bakgrundshalter-
na för atmosfäriskt nedfall av luftburna föroreningar är lika.

Lohällsmossen (Figur 2) är en omkring 400 x 300 meter stor mosaik av kärrpartier 
uppbrutna med skogspartier. Myren ligger omkring 400 meter från den närmaste slagg-
varpen och cirka en kilometer från blästbruksplatsen vid Skåningsmåla där den arkeo-
logiska undersökningen gjordes i augusti 2012 och maj 2013.50 Myren är mosaikartad 
med små öar av fastare mark och däremellan våtare partier. Idag är myren bevuxen med 
mossor, starr, buskar och små dungar med blandskog på den fastare marken. Lohälls-
mossen valdes för att representera en relativ närhet till blästbruksplatser, bland annat 
Skåningsmåla, samt en omgivning som påverkats i mindre omfattning av jordbruk. 
Myren är omgiven av skog, och närmaste jordbruk ligger flera kilometer bort. Eftersom 
det ligger tre järnhanteringsplatser i myrens närområde gjordes antagandet att järnhan-
tering snarare än jordbruk har avsatt spår i torvlagerföljden.

Provtagningsplatsen ligger i ett nästan avsnört och tämligen runt parti av myren, cir-
ka 120 x 90 meter kopplat till den övriga myren via en smal ”nacke”. Där torvdjupet var 
cirka 100 centimeter togs med en Wardenaar-provtagare51 en lagerföljd som var cirka 85 

50 Magnusson, G., i denna volym s. 369–397.
51 Samtliga torvlagerföljder är tagna med hjälp av en Wardenaar torvprovtagare som ger upp till 100 

centimeter långa och 10 x 10 centimeter grova monoliter. Wardenaar, E., A new hand tool for cutting peat 
profiles. Canadian Journal of Botany – Revue Canadienne De Botanique 65. 1987, s. 1 772–1 773.

Tabell 1. Översikt av de olika provtagningsplatsernas karakteristika samt vilka analyser som g jorts.

Plats Lohällsmossen Eskilshult Binnaretorp Svarte mosse
Jordbruk > 1 km 300 m 200 m 1 km
Slaggvarp 400 m 50 m 100 m 1500 m
Torvdjup 100 cm 100 cm 75 cm 96 cm 
Storlek 90 x 120 m 20 x 40 m 50 x 100 m 60 ha
14C-dateringar 5 st 4 st - 4 st
Pollenprover 39 nivåer 38 nivåer 24 nivåer 33 nivåer
XRF analyser* 40 nivåer 40 nivåer - 40 nivåer    

*Röntgenfluorescens. 
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Figur 3. Den 85 centimeter långa torvlagerföljden från Lohälls-
mossen. Torvmonoliten ligger i den ena halvan av den tvådela-
de provtagaren, vars andra halva ligger bredvid. Infogat är 3 
stycken 14C-dateringar på respektive djup. 
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centimeter lång och 10 x 10 centimeter bred (Figur 3).52 På flera ställen syntes med 
blotta ögat svarta band av mikroskopiskt små kolpartiklar och även av makroskopiska 
större kolfragment. De översta 18 centimeterna bestod av ohumifierad torv, följt av ett 
lager med låghumifierat material ner till en synlig gräns vid 48 centimeters djup. Från 
49 centimeter och nedåt är materialet höghumifierat.53

Myren vid Eskilshult mäter endast cirka 20 x 40 meter och ligger ett femtiotal me-
ter från den närmaste av tre högar med slagg efter blästbruk, de övriga två finns inom 
tvåhundra meters avstånd. Myren är närmast att betrakta som ett kärr med öppna vat-
tenspeglar omslutna av ”öar” med starr (Figur 4).54 På tre sidor omges myren av blandad 
gran-, tall- och björkskog, och avgränsas i söder av en bergsknalle (där slagghögarna 

52 Torvpackens längd kom att bli cirka 85 centimeter då de översta cirka 20 centimeterna vid provtagningen 
komprimerades till cirka 5 centimeter eftersom den översta delen av torvlagerföljden var mycket blöt och 
av mer eller mindre recent (färskt) material, och därför pressades samman vid provtagningen.

53 Humifieringsgrad är ett relativt mått på torvens grad av nedbrytning där hög grad av nedbrytning 
innebär att få eller inga växtdelar är identifierbara med blotta ögat. Sjörs, H., Ekologisk botanik. Biologi 10. 
Almqvist & Wiksell. Stockholm 1971, s. 156.

54 Sveriges myrar delas vanligen in i kärr och mossar och ett kärr har kontakt med den omgivande fastmarken 
medan en mosse höjer sig över omgivande terräng och därför endast tillförs vatten via nederbörden; Sjörs, 
H., 1971, s. 153–168.

Figur 4. Provtagningsplatsen, den lilla myren vid Eskilshult.
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finns) med berg i dagen och bevuxen med buskar, ris, ormbunkar och gräs. Låga plan-
tor av gran och tall förekommer på höjden. Inom en kilometers avstånd finns ett idag 
aktivt jordbruk. 

Myren från Eskilshult valdes för att den är liten och utifrån antagandet att den ut-
gör en provtagningsplats där både själva myren och den omgivande skogen påverkats av 
jordbruk såväl som järnhantering, då båda dessa aktiviteter har pågått i närheten av my-
ren. Lagerföljden som togs med en Wardenaar-provtagare ur myren vid Eskilshult var 
cirka 100 centimeter lång och 10 x 10 centimeter i den övre delen och något avsmal-
nande nedåt. 

Svarte mosse (Figur 2) är en idag torrlagd relativt rund skogbevuxen mosse med en 
yta på cirka 60 hektar. Den breder ut sig i anslutning till de gamla odlings- och betes-
markerna söder om byn Eskilshult. Närmaste tidigare kända blästbruksplats, Bäckebo 
136:1 (FMIS 2014) är belägen 1 430 m norrut. Under sommaren 2014 identifierades 
dock en något närmare belägen järnframställningsplats nordost om myren, på den söd-
ra sidan av byn Eskilshult (Gert Magnusson muntlig uppgift).

Svarte mosse är idag bevuxen med olikåldrig blandskog med tall (Pinus sylvestris L.), 
gran (Picea abies (L.) H. Karst.), björk (Betula spp.) och al (Alnus spp.). Provtagningen 
gjordes i den södra delen av myren där en 96 centimeter lång monolit togs upp; 10 x 10 
centimeter i den övre änden och avsmalnande nedåt. Den kan beskrivas som trådig 
mellan 83–79 centimeter, sedan mörk torv upp till 65 centimeter, därovan något ljusa-
re mellan 65 och 50 centimeter. Från 50 till 13 centimeter är den höghumifierad och 
särskilt mellan 30 och 13 centimeter är lagerföljden mycket mörk och kompakt. I de 
översta 12 centimeterna är torven grövre på grund av lägre nedbrytning. Vid 70–71 
centimeter och vid 61 centimeter fanns större vedrester.

Myren vid Binnaretorp utgörs av en skyddad, mer eller mindre avsnörd flik av en 
större torvbildande våtmark i anslutning till ett slingrande mindre vattendrag. Prov-
tagningsplatsen ligger ett hundratal meter från närmaste slaggvarp i ett område med 
flera stora slagghögar. Myren är ett starrkärr och där provet togs var torvtäcket om-
kring 75 centimeter tjockt. 

Analyserna
För analyserna skars samtliga torvlagerföljder upp i en centimeter tjocka skivor med 
undantag för de översta låghumifierade (mer eller mindre recenta) delarna av torven 
som skars upp i 2 centimeter tjocka skivor. De uppskurna torvproverna torkades under 
några dagar i värmeskåp vid 40 °C. Ur ett urval av dessa togs cirka 0,5 kubikcentimeter 
för pollenanalyserna, makrofossiler sorterades i förekommande fall ut för 14C-analyser 
och delar av provmaterialet maldes för XRF-analyserna.

För att få en bild av den lokala vegetationshistorien, den agrara utvecklingen och 
skogarnas förändring över i tid i Bäckebo-området har mellan 24 och 39 nivåer analy-
serats avseende pollen och kolpartiklar i de fyra torvlagerföljderna ovan. Limonit, även 
kallad myr- och sjömalm, bildar naturligt föreningar med bland annat löst bly (Pb). Då 
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malmen upphettas för att extrahera järnet (Fe) avgår ämnen som Pb som sedan kan de-
poneras som atmosfäriskt nedfall. Ackumulation av metaller och tungmetaller analyse-
rades genom att göra XRF-analyser på de torvprovnivåer som analyserats med avseen-
de på pollen. Pb, Fe, magnesium (Mg) och titan (Ti) valdes ut för att representera för-
oreningshistorien och erosion som kan kopplas till lokala störningar.55

Åldersbestämning och djup/åldermodeller
För datering med 14C-analys av tre av torvlagerföljderna togs makrofossil såsom moss-
blad, starrfragment, barr och frön ut från totalt 13 utvalda provnivåer (Tabell 2). La-
gerföljden från Binnaretorp har emellertid inte daterats med 14C-analys.56 Dateringar-
na har använts för att konstruera djup/ålderdiagram för de tre lagerföljderna från Es-
kilshult, Lohällsmossen samt Svarte mosse (Figur 5a, b, c). I modellen får man en ”best 
fit”-ålder för varje nivå samt min- och maxålder med 95 % konfidensintervall.57 I samt-
liga diagram har en grön markering lagts in för att ange det djup i stratigrafin där gran-
pollen börjar uppträda regelbundet.

Lohällsmossen 
Djup/åldermodellen (Figur 5a) bygger på 3 stycken 14C-dateringar (Skåningsmåla i 
Tabell 2). Åldern på botten (85 centimeter) i lagerföljden skattas ur modellen till om-
kring 7 000 år före nutid med 70–71 centimeter daterad till cirka 1500 f.Kr. Torvtill-
växten var mycket låg (0,06 millimeter/år) fram till omkring 400 f.Kr. (67–68 centime-
ter) varefter hastigheten ökade påtagligt. Nivåerna 48–49 centimeter och 57–58 centi-
meter (rödmarkerade) utelämnades ur modellen då de bedömdes ge en för låg ålder i 
förhållande till den förväntade åldern på grankurvans start. Den gröna markeringen 
anger djupet för granens etablering. Modellen daterar grankurvans start till omkring 
900-talet vilket förefaller vara i god överenstämmelse med den datering i regionen som 
presenterats av M. Küttel.58 

55 Inom geokemin normaliseras ofta Pb mot Ti för att utskilja atmosfäriskt Pb som kan komma från 
antropogena aktiviteter från Pb från erosionsprocesser. Shotyk, W., Peat bog archives of atmospheric metal 
deposition. Geochemical evaluation of peat profiles, natural variations in metal concentrations, and metal 
enrichment factors. Environmental Reviews 4. 1996, s. 149–183. I vilken grad Pb transporteras efter nedfall 
är emellertid inte helt entydigt. Dock har flera studier visat att Pb immobiliseras efter deposition i torv och 
därigenom har en stark koppling för att kunna påvisa aktiviteter så som metallutvinning. Jones, J. M., Hao, 
J., Ombrotrophic peat as a medium for historical monitoring of heavy metal pollution. Environ Geochem 
Health. 15(2–3). 1993, s. 67–74, Görres, M., Frenzel, B., Ash and metal concentrations in peat bogs as 
indicators of anthropogenic activity. Water, air and soil pollution 100. 1997, Weiss, D., Shotyk, W., Kramers, 
J.D., Gloor, M., Sphagnum mosses as archives of recent and past atmospheric lead deposition in Switzerland. 
Atmospheric Environment 33. 1999, s. 3 751–3 763. Av intresse var också förändringar i koncentrationen 
av järn (Fe). Fe är dock på grund av sin rörlighet en osäker indikator för att spåra metallhantering. 

56 Lagerföljden från Binnaretorp har endast daterats indirekt genom att jämföra med de tre övriga 
lagerföljderna.

57 Blaauw, M., Methods and code for ’classical’ age-modelling of radiocarbon sequences. Quaternary Geochr-
onology 5. 2010, s. 512–518.

58 Küttel, M., 1985. 
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Tabell 2. Åldersbestämning med 14C-analys av torvmaterial från tre av lokalerna som igår i studien från 
Möre.  14C-åldern anges som antal år BP (Before present) där BP är lika med 1950. Analyserna utfördes 
vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet och Beta Analytic Inc., Miami, Florida. Kalibrering 
till kalenderår har g jorts med programmen OxCal v3.10 respektive Calib 6.0 och databasen Intcal 09”””.   

Labnummer Provnummer Material 14C-ålder 
BP

Kalibrerad 
datering 2 sigma 
(95 % sannolik-
het)

Ua 46045 Skåningsmåla 35-36 Makrofossil, blandat 224±31 1640–1690 e.Kr
1730–1810 e.Kr
1920–1960 e.Kr

Ua 46046 Skåningsmåla 48-49 Barr, frön 166±30* 1660–1710 e.Kr*
1720–1820 e.Kr*
1830–1890 e.Kr*
1910–1960 e.Kr*

Beta 359674 Skåningsmåla 57-58 Makrofossil, blandat 700±30* 1270–1300 e.Kr*
1370–1380 e.Kr*

Beta 359673 Skåningsmåla 67-68 Makrofossil, blandat 2380±30 520–390 f.Kr
Ua 46047 Skåningsmåla 70-71 Frö 3227±34 1610–1420 f.Kr
Ua 46041 Eskilshult 26-27 Makrofossil, blandat 157±30 1660–1890 e.Kr

1910–1960 e.Kr
Ua 46042 Eskilshult 44-45 Makrofossil, blandat 505±30 1320–1340 e.Kr

1390–1450 e.Kr
Ua 46043 Eskilshult 52-53 Makrofossil, blandat 2225±55** 400–160 f.Kr**
Ua 46044 Eskilshult 74-75 Makrofossil, blandat 1877±34 60–230 e.Kr
Beta 359675 Svarte mosse 19-20 1500±30 540–620 e.Kr
Beta 350944 Svarte mosse 29-30 2010±30 90–80 f.Kr

50 f.Kr–60 e.Kr
Beta 350945 Svarte mosse 49-50 2110±30 200–50 f.Kr
Beta 350946 Svarte mosse 74-75 2520±30 790–730 f. Kr
 690–660 f. Kr

650–540 f. Kr

*Provet bedömdes ge en för låg ålder och har uteslutits ur modellen.
** Provet bedömdes ge en för hög ålder och har uteslutits ur modellen.

””” Stuiver, M., Reimer, P.J., Extended 14C data-base and revised Calib 3.0 14C calibration program. Radio-
carbon 35 (1) 137–189. 1993.
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Eskilshult 
Djup/åldermodellen för stratigrafin från Eskils-
hult (Figur 5b) får en sträckning från de första år-
hundradena e.Kr. (det vill säga botten av profilen, 
80 centimeter, bör motsvara cirka 2 000 år före nu-
tid) med en ganska jämn torvtillväxt (0,25–0,36 
millimeter/år) upp till cirka 1700-talet (26 centi-
meters djup). Därefter har tillväxten ökat vilket 
kan förklaras med lägre nedbrytning mot ytan. Ni-
vån 52–53 centimeter (rödmarkerad) utelämnades 
då den bedömdes ge en för hög ålder i förhållande 
till modellens övriga dateringar och den förvänta-
de åldern på grankurvans start (grön markering). 
Modellen daterar nivån för grankurvans start vid 
cirka 55 centimeter till omkring 900 e.Kr.
 

Svarte mosse 
Djup/åldermodellen (Figur 5c) visar att torvtill-
växten mycket väl överensstämmer med lagerfölj-
dens nedbrytningsgrad. Den äldsta av de fyra 14C-
dateringarna från Svarte mosse gav en ålder på cir-
ka 790–540 f.Kr. Det innebär att totalåldern för 
100 centimeters djup i torvlagerföljden är omkring 
3 500 år. Dateringarna ligger i rätt följd i förhållan-
de till varandra och den yngsta dateringen gav re-
sultatet cirka 600 e.Kr. vid 20 centimeter. Mellan 
82 och 50 centimeter var torvtillväxten cirka 0,4 
millimeter/år, från 50 till 30 centimeter cirka 2 
millimeter/år och mellan 30–0 centimeter 0,14 
millimeter/år. Den långsamma torvtillväxten i den 
översta 30 centimeter långa delen är särskilt påtag-
lig mellan 30 och 13 centimeter vilket medför att 
torven där är mycket kompakt. Grankurvan blev 
bestående vid 17 centimeter (grön markering) och 
dateras här till omkring 900-talet.

Figur 5. Djup/åldermodeller för torvlagerföljderna från a) Lo-
hällsmossen, b) Eskilshult och c) för Svarte mosse. Modellerna 
bygger på 14C-dateringarna för respektive lokal och tar hänsyn 
till hela kalibreringsspännvidden för varje daterad nivå (med 
95 % konfidensintervall). Den gröna markeringen i modeller-
na anger djupnivån för granens etablering på platsen.
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Binnaretorp 
Torvlagerföljden har inte daterats med 14C-analyser, men med hjälp av pollenanalyser-
na kan ungefärlig ålder skattas genom att jämföra med resultaten från Eskilshult. De 
två stratigrafierna är ungefär lika djupa och nivån för grankurvans start, det vill säga 45 
centimetersnivån i Binnaretorp bör med hjälp av grankurvan i Eskilshult kunna date-
ras till omkring 900 e.Kr. Med samma resonemang kan botten på torven från Binnare-
torp dateras till cirka 300 e.Kr.

Dateringarna och djup/åldermodellerna för Eskilshult och Svarte mosse förefaller 
rimliga och trovärdiga. Lagerföljden från Lohällsmossen är mera problematisk och 
kräver att två av dateringarna undantas ur modellen för att överensstämma med de 
övriga lokalerna och Küttels datering av grankurvan. Dateringen av grankurvan i de två 
första stratigrafierna till omkring 900 e.Kr. är i överenstämmelse med den tidigare date-
ringen från södra Småland.59 

Vilka spår har människan lämnat i området kring Bäckebo?
Olika aktiviteter såsom odling, tamdjur på bete i skogarna liksom järnframställning 
och etablering av bebyggelser har genom århundraden, kanske årtusenden, påverkat el-
ler satt avtryck i form av förändringar i skogsutvecklingen. Metallhanteringen kan ock-
så förväntas leda till att olika föroreningar frigörs ur malmen och sprids ut i naturen via 
luften och vattnen. När halterna överskrider värden vilka kan betraktas som naturliga 
bakgrundsnivåer kan de diskuteras i termer av lokala eller regionala utsläpp från metall-
anrikning. Föroreningarna från järnframställningen utgör kanske de mest direkta av-
trycken som i ljuset av skogens förändring och de fasta fornlämningarna kan bidra till 
att säkrare identifiera, datera och skilja spåren av metallhanteringen från jordbrukets 
avtryck.

Halten av metaller i myrarnas torvlager kan påverkas av olika faktorer. Förutom 
spridningen av föroreningar via luften och vattendragen, kan halten av metaller i tor-
ven påverkas av störningar såsom erosion, bränder, avverkning och inte minst nedbryt-
ningen av organiskt material i torven. I samband med exempelvis erosion av jordmate-
rial ner till myren kan andelen bly öka på grund av det naturliga blyinnehållet i jorden. 
Bly är den tungmetall som främst har kunnat påvisa bergsbrukets påverkan och har 
med denna analysmetod en detektionsgräns på cirka 1 ppm.60

Magnesium (Mg) som är en av jordartsmetallerna, den åttonde vanligaste metall-
len i jordskorpan och Titan (Ti) som är den nionde vanligaste i jordskorpan kan be-
traktas som indikatorer på erosion. Genom att beräkna kvoten av bly genom halten av 

59 Küttel, M., 1985.
60 Parts per million förkortat ppm betyder ”antal per miljon”, och anger halt eller koncentration (1 ppm = 

0,001 promille). Bindler, R., et al. 2011.
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magnesium eller titan utjämnas den ökning som kan antas bero på erosion. På så sätt 
kan man i bästa fall avgöra vilka föroreningar som kan ha andra bakomliggande orsa-
ker än att jordmaterial från omgivningen eroderat ner i myren.61

Lohällsmossen, Skåningsmåla
I nedre delen av Lohällsmossens torvlagerföljd är nedbrytningsgraden hög och det sker 
endast små synbara förändringar mellan cirka 3500 f.Kr. och 900 e.Kr. (85–48 centi-
meter) varefter graden av nedbrytning successivt minskar. Vid omkring 900 e.Kr. (48 
centimeter) identifierades ett tydligt erosionsskikt som indikerar att någon form av 
störning ägt rum. Vid 30 centimeters djup (1640–1810 e.Kr.) minskar graden av ned-
brytning påtagligt i torvlagerföljden och de översta 18 centimeterna är mer eller min-
dre icke nedbrutet recent material. 

Både halterna för järn och bly i torven från Lohällsmossen börjar med höga värden 
cirka 3000 år f.Kr. (80 centimeter) och sjunker ju högre upp i torvlagerföljden man 
kommer (Figur 6). Det kan förefalla oväntat, men förklaras av erosion av bly och järn 
från marken runt myren när myren är ung och har stor kontakt med markvattnet från 
omgivningen. De höga halterna är en effekt av att nedbrytningen av organiskt materi-
al är högre ju äldre materialet är och koncentrationen blir därför hög på grund av 
interna torvbildningsprocesser snarare än på grund av en hög tillförsel av bly eller järn. 
Enligt djup/åldermodellen ska djupet 58 centimeter motsvara de första århundradena 
e.Kr., 41–43 centimeter bör vara omkring 1200-talet och vid 30 centimeter härrör 
torven från perioden 1640–1810 e.Kr. 

I grafen för järn kan ett par avvikelser från den sjunkande trenden noteras omkring 
100–200 e.Kr. och cirka 600–900 e.Kr. Blyhalten ökar vid fyra tillfällen: från cirka 
1500 f.Kr. (70 centimeter), cirka 300–500 e.Kr. (55 centimeter), omkring 700 e.Kr. 
och modern tid (30 centimeters djup). Uppgången vid cirka 1500 f.Kr. är mest troligt 
resultatet av förändringar i torvens nedbrytning. Den lilla ökningen 300–500 e.Kr. är 
svårförklarad och kan vara resultatet av atmosfäriskt nedfall från en för oss okänd käl-
la, eller av interna torvfaktorer, men vi kan inte heller helt bortse ifrån att den kan ha 
en lokal förklaring. Den mycket svaga ökning som startar efter cirka 700-talet (43 cen-
timeter) är rimligen från en lokal källa. Ökningen vid 30 centimeter är sannolikt at-
mosfäriskt bly som, om provet är modernt, kommer från förbränning av fossila bräns-
len i modern tid.62 Alternativet är att det speglar en högre metallurgisk aktivitet under 
tidig modern tid.

Titan som är en jordartsmetall och förväntas reflektera erosion visar en konstant 
sjunkande kurva i stort sett genom hela torvlagerföljden. Kvoten av bly/titan ger stöd 

61 Bindler, R., et al. 2011.
62 Renberg, I., Bindler R., Brännvall M.-L., Using the historical atmospheric lead deposition record as a 

chronological marker in sediment deposits in Europe. The Holocene 11. 2001, s. 511–516.
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Figur 6. Sammanfattande diagram för torvprofilen från Lohällsmossen, Uppifrån och ner visas i tur och 
ordning koncentrationen av järn, bly och titan, därefter kvoten av bly/titan, andelen kolpartiklar, to-
talandel trädpollen, totalandelen apofyter (störningsgynnade växter) samt totalandelen pollen från od-
lade växter, det vill säga sädesslag. 
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för tolkningen ovan. Kvoten är generellt sett låg ända fram till omkring tidig modern 
tid (33 centimeter). Men kvoten ökar svagt från omkring 1500 f.Kr. och en liten upp-
gång har registrerats omkring 300–500 e.Kr., vilket tyder på att det bly som lagrats in i 
torven inte kommit genom erosion utan snarare måste förklaras med högre nedbryt-
ning i de äldre delarna och/eller ökat atmosfäriskt nedfall sedan början av vår tideräk-
ning.

Eskilshult 
I torvlagerföljden från myren i Eskilshult ligger halten för järn konstant omkring 
1,5 ppm och endast en mindre ökning kan skönjas börja vid cirka 1400-talet. Blyhalten 
(Figur 7) ligger mellan 55 och 65 ppm från vår tideräknings början fram till modern 
tid. Två små toppar i blyhalten har registrerats vid omkring 100 e.Kr. och cirka 500–
600 e.Kr. (75 centimeter respektive 65 centimeter). Den första kan mest troligt 
förklaras med utsläpp av bly i atmosfären från den romerska metallhanteringen. Inte 
förrän 1100–1400 e.Kr. ökade blyhalten igen, samt nästa gång från omkring 17 centi-
meter (sannolikt modern tid).

Halten av titan ökar med början från cirka 900 e.Kr. och fram till omkring 1400-ta-
let, varefter halterna sjunker igen. Kvoten av bly/titan visar inga förändringar förrän 
fram i tidig modern tid (1700-talet). Däremot visar kvoten av bly/magnesium små ök-
ningar vid cirka 100 e.Kr. samt 500–600 e.Kr., samt mera påtagligt vid cirka 1100-talet 
(50 centimeter) och vid 17 centimeters djup. Bilden stärker tolkningen att blyet i torv-
lagerföljden från Eskilshult från början i huvudsak är luftburet och kommer från en 
källa längre bort. Däremot speglar toppen omkring 1100-talet sannolikt en lokal me-
tallhantering. Den markanta ökningen av bly som börjar under 1800-talet härrör mest 
troligt från förbränning av fossila bränslen efter den industriella revolutionen. I mo-
dern tid sker en nedgång av halten bly vilket torde motsvara 1970-talet då blyfri bensin 
infördes i större delen av Europa.63

Svarte mosse
Järnkoncentrationen ligger på en relativt jämn och låg nivå ända fram till omkring vår 
tideräknings början. En första markerad topp dateras till perioden 100–450 e.Kr. och 
nästa ökning av halten järn sker mellan 1000 och 1400 e.Kr. Därefter avtar koncentra-
tionen snabbt mot nutid.

Blyhalten är mycket låg mellan 950 och 150 f.Kr. och fram till vår tideräknings bör-
jan har endast små förändringar i blyackumulation registrerats varefter en svag ökning 
börjar (Figur 8). Den första perioden med blyhalter som kan tolkas som spår efter 
 metallhantering dateras till omkring 200–450 e.Kr. och möjligen finns en liten uppgång 

63 Renberg, I., Brännvall, M.-L., Bindler, R., Emteryd, O., Atmospheric lead pollution history during four 
millennia (2000 BC to 2000 AD) in Sweden. Ambio 29. 2000, s. 150–156.
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Figur 7. Sammanfattande diagram för torvprofilen från Eskilshult. Uppifrån och ner visas i tur och ord-
ning koncentrationen av järn, bly och titan, därefter kvoten av bly/titan, bly/magnesium, andelen kol-
partiklar, totalandel trädpollen, totalandelen apofyter samt totalandelen pollen från odlade växter, det 
vill säga sädesslag.
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Figur 8. Sammanfattande diagram för torvprofilen från Svarte mosse. Uppifrån och ner visas i tur och 
ordning koncentrationen av järn, bly och titan, därefter kvoten av bly/titan, andelen kolpartiklar, to-
talandel trädpollen, totalandelen apofyter samt totalandelen pollen från odlade växter, det vill säga sä-
desslag.
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omkring 700-talet. Nästa period då blyhalterna tyder på metallproduktion dateras till 
omkring 1000–1500 e.Kr. Mellan 1200–1500 e.Kr. indikerar den förhöjda Pb/Ti-kvo-
ten att ackumulationen av Pb har atmosfäriskt ursprung. 

De geokemiska analyserna med många prover över lång tid gav upphov till stora da-
tamängder. Principalkomponentanalys, PCA, är en metod för att reducera antalet di-
mensioner i stora dataset.64 Med PCA kan flera beroendevariabler transformeras till ett 
mindre antal oberoende variabler och på så sätt identifiera samband mellan olika ele-
ment utifrån hur de grupperar sig inom en principalkomponent (Figur 9). Av störst in-
tresse var proportionen av minerogena ämnen i relation till organiska ämnen, som på 
så sätt kan påvisa erosion samt sådana element som kan visa på förändringar i själva tor-
ven, som till exempel nedbrytning. 

Principalkomponentanalysen reducerade elementen av betydelse för förändringar i 
myren till 14 stycken samt organiskt material. Principalkomponenterna 1 och 2 förkla-
rar 45 % respektive 33 % av variationen i datasetet. PC1 domineras av minerogent ma-
terial i relation till organiskt material vilket visar erosion. PC2 domineras av element 
som kan kopplas till interna processer i myren som till exempel nedbrytning. Analysen 
antyder att det har skett förändringar i geokemin mellan cirka 100 f.Kr. till cirka 1200 
e.Kr. (44–14 centimeter) (Figur 9). Detta gör det svårt att använda Ti för att normali-
sera Pb för att separera atmosfäriskt blynedfall som härrör från möjliga föroreningar ef-
ter mänskliga aktiviteter ifrån Pb från erosionsprocesser. 

64 Segerström, U., Karlsson, J., Berg, A., Bindler, R., ’Geokemiska och skogshistoriska undersökningar vid 
Gladhammars gruvor’, i: Sandberg, F., Palm, V. & Nilsson, N., (red.). Gladhammars gruvor. Särskild 
arkeologisk undersökning 2010. Gladhammars gruvområde, RAÄ 155 och 229, samt hyttområde RAÄ 227. 
Gladhammars socken, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland. Kalmar läns museum. Arkeologisk 
rapport 2011:9. Kalmar läns museum. Kalmar 2011.

Figur 9. PCA som visar föränd-
ringar i geokemin från 1000 f.Kr. 
till 1200 e.Kr. PC1 visar föränd-
ring av minerogent material i 
torven, vilket kan kopplas ihop 
med erosion. PC2 beskriver sam-
lat de element som kan påverkas 
av interna processer i torven, till 
exempel vid nedbrytning av or-
ganiskt material.
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De botaniska avtrycken i myrarna kring Bäckebo
Lohällsmossen, Skåningsmåla

Lohällsmossen speglar den längsta tidsperioden bakåt av de fyra platserna och ett om-
råde kring provtagningsplatsen som den mesta tiden dominerats av skog, men med in-
slag även av odling och skogsbete. Från cirka 4000 till 1500 f.Kr. var tall det domine-
rande trädslaget (Figur 10). Förutom rikligt med björk och al, förekom även ek, lind 
och hassel i mindre omfattning och bland buskar fanns sälg/vide och pors. Ett relativt 
litet inslag av gräs och örter tyder på att skogen var sluten trots att enstaka kolpartiklar 
indikerar regelbunden förekomst av bränder. 

Omkring 1500 f.Kr. startade en trädslagsväxling, där björk och al kom att bli allt 
viktigare, mest troligt efter en störning av något slag. Då syns den första distinkta ök-
ningen av andelen kolpartiklar. Sjunkande andel kolpartiklar mellan cirka 400 och 200 
f.Kr. följs av en ökning mellan 100 f.Kr. och 100 e.Kr. Mellan cirka 300 och 600 e.Kr. 
skedde nästa ökning av kolpartiklar. Mellan 900 e.Kr. och 1800-talet är kolförekomster-
na generellt höga trots en påtaglig minskning omkring 1300-talet. Odling av sädesslag, 
sannolikt korn verkar ha förekommit sporadiskt genom hela perioden från omkring 
1900 f.Kr. fram till omkring 900-talet. Avbrott i odlingen verkar det ha varit cirka 100 
f.Kr., omkring 400-talet och cirka 600–800 e.Kr. Gräs och apofyter, det vill säga ruderat-
växter samt den relativt sett högre andelen buskar fram till 200 e.Kr. tyder på att skogar-
na kan ha använts som betesmark.65 Under perioden 300–900 e.Kr. verkar skogen ha slu-
tit sig igen, för att efter 900-talet ha varit kontinuerligt påverkad av människans aktivite-
ter. Den kontinuerliga nedgången i tall och den relativa ökningen av björk kan vara en 
följd av att man brände för bete samt odling och möjligen att man högg skog för kolning. 

Emellertid är tolkningen ovan inte helt entydig. Mellan 400 och 900 e.Kr. tyder en 
nedgång i andelen ruderatväxter och sädesslag, och en motsvarande ökning av totalan-
delen träd att den öppna marken minskade. Det verkar ha skett en viss igenväxning på 
platser i skogen som tidigare varit öppna, exempelvis betesmarker och odlad mark. 
Igenväxningen förstärks av att björken fick allt större betydelse.

Omkring 1000-talet skedde en snabb trädslagsväxling från björk till tall. Även gran 
ökade påtagligt. Enbusken gynnades av bete medan ädellövträden, ek, lind och alm 
gick tillbaka. Korn och råg ökade märkbart bland de odlade växterna, men även vete 
och havre odlades senare. De störningsgynnade växterna såsom mållor och måror öka-
de i andel som en effekt av att större arealer öppnades upp. Omkring 1200-talet ser det 
ut som att andelen björk ökade, men det är förmodligen endast skenbart och mest tro-
ligt en effekt av att allt mer tall höggs för olika ändamål. 

65 Ruderatväxter gynnas av återkommande störning och förkommer i närheten av bebyggelse, vid 
gödselhögar, på avstjälpningsplatser, vägar och stigar, i allmänhet på mark som är rik på kväveföreningar. 
Ruderatväxter tillhör företrädesvis vissa bestämda familjer såsom mållor, korsblommiga växter och 
nattskatteväxter (svinmålla, gatkrasse, nattskatta med flera). 
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Figur 10. Pollendiagram från Lohällsmos-
sen. Från vänster de kalibrerade  14C-date-
ringarna, torvdjup i centimeter, andelen 
mindre och större kolpartiklar, där efter 
enskilda diagram för de viktigaste före-
kommande arterna eller pollentyperna. 
Resultatet har grupperats i träd, buskar 
och risväxter, odlade växter/sädesslag, ru-
deratväxter och övriga örter, våtmarksar-
ter, sporväxter samt summadiagram. De 
svarta fälten visar förekomsten i procent 
och de grå fälten anger förekomsten i pro-
mille.
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Perioden från 1000-talet fram till omkring 1700 e.Kr. karaktäriserades av påtaglig 
mänsklig påverkan, då jordbruk etablerades i området kring Lohällsmossen. Kolpartik-
lar, där topparna registrerats samtidigt med ökning av andelen gräspollen, visar att 
brand varit ett viktigt inslag. Svårare är dock att entydigt avgöra huruvida kolet härrör 
från bränning för jordbrukets behov eller om det främst härrör från järnframställning 
alternativt båda aktiviteterna.

Under modern tid upphörde bränderna och ökningen av andelen gran och tall ty-
der på att den direkta påverkan på skogen upphörde eller i alla fall tog en annan form. 
Samtidigt försvann ädellövträden samt de odlade växterna och deras följeslagare det 
vill säga ruderatmarkernas växter. Ökningen av gräs och en, i början av tidsperioden, 
kan tyda på att betesdrift fortfarande pågick i området, alternativt att man producera-
de hö istället för att odla spannmål.

Eskilshult
Från Eskilshult fås en något annan bild av skogsutvecklingen än vid Lohällsmossen i 
Skåningsmåla. Under de 2 000 åren som diagrammet omfattar fanns jordbruk närma-
re provtagningsplatsen och skapade ett öppnare landskap lokalt kring den lilla myren 
vid Eskilshult. Myrens litenhet gör dessutom att torvlagerföljden i huvudsak bör speg-
la ett ganska litet område närmast runt myren, vilket medför att al, björk och halvgräs 
såsom starrarterna på myren får ett större genomslag i den lokala vegetationsbilden.

Redan för 2 000 år sedan dominerade björk och al lokalt och inte minst björk var 
viktig ända fram i modern tid (Figur 11). Tall hade möjligen en större betydelse allde-
les initialt i den period som diagrammet omfattar men minskade snabbt i omfattning. 
Även ek ökade när andelen tall minskade och av övriga trädslag fanns även lind, alm, 
hassel samt buskar som sälg/vide samt förmodligen även pors. Starten för jordbruk och 
odling av vete och korn dateras till de första århundradena av vår tideräkning. Ruderat-
växterna (apofyterna) bekräftar jordbrukets etablering och påverkan från skogsbete. 
Den minskande andelen tall kan ha berott på uthuggning, som gjorde att andra arter 
gynnades. Kolpartiklar tyder på att skogarna påverkades av bränder.

Från cirka 900-talet tyder andelen korn och störningsgynnade växter, till exempel 
syror, på att odling och bete antingen ökade i omfattning eller kom att bedrivas närma-
re vår provtagningsplats. Vid Eskilshult finns kolpartiklar registrerade nästan hela den 
tid som diagrammet täcker in, men med små toppar cirka 200–400 e.Kr., 700–900 e.Kr. 
samt mer eller mindre frekvent från 1100-talet och framåt. Fram till cirka 900 e.Kr. var 
skogen av allt att döma sluten. Ökningen av kol omkring 900-talet, då även större kol-
partiklar registrerats i högre grad, accentuerar ett ökat mänskligt inflytande. Emeller-
tid verkar sädesodlingen ha gått tillbaka temporärt omkring 1300-talet, då även 
andelen kolpartiklar minskade, möjligen som ett resultat av digerdöden.66

66 Myrdal, J., Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse. Ett perspektiv på senmedeltidens Sverige. Sällskapet 
Runica et Mediævalia. Scripta minora. Vol. 9. Stockholm 2003, Lagerås, P., (ed.). Environment, society 
and the Black Death. Oxbow. 2015 (in press).
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Figur 11. Pollendiagram från Eskilshult. För 
beskrivning se figurtext 10.
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Under 1400-talet ökade jordbruket i området igen, då både störningsgynnade och od-
lade växter ökade. Sädesodling var viktig och man odlade främst korn, men även vete, 
råg och möjligtvis havre. Viden och en, samt störningsgynnade växter tyder på bruk av 
skogen för bete. Betydelsen av bränder bekräftas av kolpartiklar även om de minskade 
i andel mot nutid. Stora kolpartiklar visar att de troligen producerats lokalt under hela 
perioden fram till tidig modern tid. Kolpartiklarna kan ha genererats av naturliga 
skogsbränder, men bränderna var mest troligt ett resultat av mänsklig verksamhet till 
exempel odling och bete eller från kolning och järnframställning. Det mesta tyder på 
en ökad mänsklig aktivitet i området där återupptagande eller utökande av redan be-
fintlig jordbruksmark är möjliga tolkningar.

Den höga andelen björk och örter tyder på att skogen var under ständig föryngring 
främst på grund av uthuggning. Troligen var den relativt gles och öppen där ljus kunde 
tränga ner till marken och gynna ljuskrävande växter. Under tidig modern tid ökade 
framför allt jordbrukets betydelse, det blev fler buskväxter så som en och sälg/vide och 
den totala andelen skog minskade mera påtagligt än vid något annat tillfälle sedan vår 
tideräknings början.

Under 1900-talet bytte skogen karaktär från lövskog till barrskog. Både ädellöv-
träd, buskar och örter minskade i andel eller försvann helt och skogen blev åter mera 
sluten. Andelen störningsgynnade arter och sädeslag minskade. Den stora nedgången i 
andelen trädpollen reflekterar inte en minskning i andel skog utan är snarast en effekt 
av att olika starrarter, lokala våtmarksväxter, ökade kraftigt då myren där torvprofilen 
togs bytte karaktär till ett starrkärr. 

Svarte mosse
Generellt kan sägas om Svarte mosse att den är en mycket större lokal än de övriga och 
därför speglas också den lokala vegetationen relativt sett mindre än den regionala 
skogsvegetationen. Allmänt är också att jordbruket kring denna stora våtmark verkar 
ha spelat en avsevärt mindre roll än vid de övriga platserna.

Omkring 1000 f.Kr. var skogen sluten och dominerades av tall och björk kring Svar-
te mosse (Figur 12). Övriga trädarter var al, ek, lind och hassel. Myren dominerades av 
risväxter såsom ljung och möjligen pors. Inget tyder på mänskligt nyttjande av området 
närmast omkring. Fram till omkring 500 f.Kr. minskade trädandelen svagt och det 
skedde en växling från tall till björk samtidigt som buskar, ris, gräs och apofyter ökade 
i andel, vilket kan tyda på att någon form av störning skedde där det tidigare slutna 
skogslandskapet öppnades upp. Alternativt är denna förändring endast en del av själva 
myrens utveckling där al, björk och olika strandväxter med tiden fick större betydelse 
när myren växte i omfattning.

De första möjliga sädeslagen dateras till cirka 600–200 f.Kr. men de kan även vara 
frågan om naturligt förekommande gräs.67 Kolpartiklar indikerar att skogslandskapet 

67 Lahtinen, M., Rowley, P., Early farming in Finland. Was there cultivation before the Iron age (50 B.C.)? 
European Journal of Archaeology 16. 2013, s. 1–25.
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Figur 12. Pollendiagram från Svarte mosse. För 
beskrivning se figurtext 10.
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präglades av återkommande bränder vilka kan ha varit antingen naturliga eller förorsa-
kade av människan. Förutom gräs fanns även betesindikatorer som svartkämpar, syror/
skräppor, gråbo och en i området. På myren ändrades vegetationen från att risväxter 
dominerat till allt mera vitmossor. En sådan förändring kan främst förklaras med na-
turlig myrutveckling och en successiv omvandling av våtmarken till en mosse. Möjligen 
kan en alternativ förklaring bestå av att myren blivit blötare genom att hydrologin på 
myren förändrats av skogsbränder.68 

Under perioden 400 f.Kr. till cirka 100 e.Kr. förefaller lågintensiva bränder och 
möjligen bete med inslag av odling att ha präglat skogen. Vid cirka 100 f.Kr. (43 centi-
meter) inträffade en störning som ledde till en temporär omfördelning av björk och 
tall, samtidigt minskade eller tillfälligtvis försvann flera arter som indikerar mänskliga 
aktiviteter i skogen. 

Med början cirka 200 e.Kr. minskade först tall och avenbok samt senare även björk. 
Den öppna och därefter troligen trädlösa mossens växter kom att representeras av 
främst risväxter, vilket tyder på att myren blev torrare under en period. Under slutet av 
järnåldern gick risväxterna tillbaka och vitmossorna ökade igen, vilket indikerar våtare 
förhållanden. Efter en trädslagsväxling där björk först återkom kring 1000-talet, mins-
kade andelen björk betydligt cirka 1200 e.Kr. (11 centimeter). Ek, avenbok och lind 
mer eller mindre försvann under medeltiden (1050–1500 e.Kr.). Vid denna tid verkar 
myren åter en gång ha blivit betydligt torrare då både al (som bör ha kantat myren) och 
mossorna gick tillbaka. I ett första stadium av myrens igenväxning blev risväxter såsom 
ljung under en kort period viktiga inslag, men under de senaste cirka 1000 åren ökade 
tall och gran istället.

I skogen omkring södra sidan av Svarte mosse var aldrig jordbruket särskilt påtag-
ligt, men troligen förekom ändå både bete och odling i liten skala i området. Särskilt 
under medeltiden ökade brandpåverkan, där råg och korn indikerar lokal odling. 
Skogsbete verkar ha fått en större betydelse, trots att området söder om mossen ligger 
långt ifrån de kända jordbruksbygderna. Viktiga indikatorer för mänsklig närvaro är 
nässlor, korgblommiga växter, senap, groblad och humle alternativt hampa. 

Kolpartiklar utmärker två perioder med ökad brandpåverkan; vid cirka 200–450 
e.Kr. (22–26 centimeter) och vid cirka 1000–1350 e.Kr. (14–8 centimeter). Möjligen 
kan kolpartiklar även registrera brand vid cirka 700 e.Kr. (18 centimeter). Vid 24 och 
vid 18 centimeter registrerades även förekomst av svampen Gelasinospora vilken bland 
annat lever på kol och kan sägas indikera att kolet mest troligt härrör från en lokal 
brand.

Från tidig modern tid blev Svarte mosse efterhand trädbevuxen och det område 
som avspeglas i pollenmaterialet för de sista århundradena kom därför att bli allt min-
dre eftersom den öppna trädlösa ytan minskade i omfattning.69 Odling och bete kring 

68 I samband med avverkning eller kraftiga skogsbränder kan en följdverkan bli att ett område försumpas, 
blir blötare då den naturliga vattenregleringen i form av träden försvinner.

69 Jacobson, G.L., Bradshaw, R.H.W., The selection of sites for paleovegetational studies. Quaternary Research 
16. 1981, s. 80–96.
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Figur 13. Pollendiagram från Binnaretorp. 
För beskrivning se figurtext 10.
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Svarte mosse minskade och påverkan från bränder minskade. Svarte mosse är idag ut-
dikad och skogbevuxen, den är barrträdsdominerad med inslag av björk och al främst 
kring fuktigare stråk, medan andra lövträd i stort sett försvunnit.

 
Binnaretorp

Torvlagerföljden från Binnaretorp har indirekt daterats med hjälp av att identifiera lik-
heter med pollendiagrammet från Eskilshult. Det ger att botten av torvprofilen bör 
motsvara tiden omedelbart efter vår tideräknings början och att 45 centimetersnivån, 
där grankurvan blir bestående, bör motsvara cirka 800–1000 e.Kr.

Omkring de första århundradena e.Kr. såg skogen ut såsom i regionen i övrigt, det 
vill säga i huvudsak dominerad av tallskog på de torrare markerna, med ett starkt inslag 
av björk och al, den senare inte minst vid vattendragen där också gräsen utgjorde ett 
viktigt naturligt inslag (Figur 13). Med tiden ökade andelen ek, lind, alm och ask. 
Buskskiktet dominerades av sälg/vide och hassel/pors.

Omkring 700-talet kom de första odlade växterna, här i form av korn till en början 
och endast i en liten omfattning. Ett fåtal störningsgynnade växter speglar möjligen 
jordbruk eller bete, men kan även utgöra naturliga inslag längs stränderna utmed vat-
tendragen. Andelen kolpartiklar är mer eller mindre oförändrat och kan mest troligt 
betraktas som naturliga bakgrundsinslag som speglar områdets brandregim i allmän-
het. 

Omkring 1200-talet ökade jordbrukets betydelse. Både korn och råg odlades, apo-
fyterna ökade totalt i andel, bland dem gräs, skräppor och nattskatta. Buskväxter så-
som en kom att bli ett mera påtagligt inslag och tyder på att skogen glesades ut och att 
man hade djur på bete. En svag ökning av andelen kolpartiklar har registrerats, inte 
minst accentuerat av att det kommer in större partiklar under den här perioden. Här, 
precis som vid de andra lokalerna, ser vi att ek, lind, alm och ask påtagligt minskade i 
betydelse och mer eller mindre försvann. Totalt sett var dock påverkan på skogen till 
synes måttlig.

Skogen, jordbruket och järnhanteringen kring Bäckebo
De fyra torvlagerföljderna som analyserats visar att området kring Bäckebo har en his-
toria av mänsklig påverkan som stäcker sig mer än 3 000 år bakåt i tid. Platserna skiljer 
sig åt när det gäller närhet till nuvarande bebyggelse och kända järnframställningsplat-
ser, men visar trots skillnaderna stora likheter i flera avseenden. Basförutsättningarna 
klimat och geologi är i grunden lika på samtliga platser och har haft stor betydelse för 
skogarnas långsiktiga utformning, det vill säga det som utgjort ramen för människans 
brukande av naturresurserna och etablering i regionen. Icke mindre viktigt är att de un-
dersökta lokalerna också avspeglar något olika utveckling när det gäller betydelsen av 
järnframställning och jordbruk.
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Perioden cirka 2500 f.Kr. till omkring Kr.f.
De två lokaler som kan belysa denna tid är Lohällsmossen och Svarte mosse. Skogarna 
var för cirka 4 000 år sedan slutna och bestod främst av tall, björk och al med inslag av 
ek, avenbok, lind, ask och alm. För omkring 3 000 år sedan öppnades landskapet upp 
något av återkommande störningar. Störningsdynamiken återspeglas av att andelen 
kolpartiklar ökade och av trädslagsväxlingar mellan tall och björk, vilket mest troligt 
berodde på ökat brandinflytande. De återkommande lättare störningarna gynnade för-
utom björk även ädellövträd och hassel. Vid Lohällsmossen gick tall tillbaka mera på-
tagligt, kanske på grund av lokala hydrologiska förhållanden, men kanske också bero-
ende på att störningarna hade en större direkt påverkan på närområdet kring myren. 
Svarte mosse var redan vid denna tid en stor öppen trädlös våtmark, medan Lohälls-
mossen sannolikt utgjorde ett mindre myrkomplex och därför är det biologiska arkivet 
där mera präglat av den lokala vegetationens förändringar.

Det är svårt att entydigt skilja på naturliga skogsbränder och på bränning för bete 
och odling då de naturliga, återkommande, lågintensiva bränderna också kunde skapa 
skogar liknande de som präglats av bete. Den bestående nedgången i andelen tall vid 
Lohällsmossen pekar dock på möjligheten att förändringen var effekter av mänskliga 
aktiviteter. Gräs och ruderatväxter såsom bergssyra och svartkämpar samt en tyder på 
förekomsten av skogsbete. Likaså indikerar sädesslagen, att odling i viss omfattning 
kan ha startat redan 1900 f.Kr. vid Lohällsmossen och möjligen från och med 500 f.Kr. 
i trakterna runt Svarte mosse.

Metallhalterna är generellt sett mycket låga ända fram till omkring vår tideräknings 
början och de förändringar som registrerats inte minst i Lohällsmossen torde snarare 
ha att göra med förändringar i torvens nedbrytningsgrad än med atmosfäriskt nedfall 
av föroreningar. Det går inte att peka på någon lokal metallhantering under denna pe-
riod utifrån befintliga data. Ackumulationen av bly ökade något omkring vår tideräk-
nings början, men den svaga ökningen härrör mest troligt från metallindustrin på kon-
tinenten.

Från vår tideräknings början till cirka 1000 e.Kr.
Denna tidsperiod finns representerad i torvlagerföljderna från samtliga lokaler och ser 
man till enbart tidsupplösningen förefaller Eskilshult och Binnaretorp vara de två lo-
kaler där detaljupplösningen är den största. Båda lokalerna är dessutom mindre i stor-
lek, och kan förväntas spegla den lokala vegetationen mera påtagligt än Lohällsmossen 
och Svarte mosse. Vid samtliga lokaler har dock ett lokalt jordbruk inklusive odling av 
sädesslag och skogsbete avsatt spår. Vid Svarte mosse och Lohällsmossen var jordbru-
ket fortsättningsvis endast svagt representerat, men med sporadisk odling av sädesslag 
och en antydan till skogsbete genom de ruderatväxter som fanns. Kolpartiklar och för-
delningen mellan björk och tall tyder på ett inflytande från bränder, vilka kan ha varit 
naturliga antändningar till exempel av blixtnedslag eller startade genom människans 
försorg vid röjning eller bränning för att bättra betet. 
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Skogarna fick under denna period en generellt sett lägre andel tall än tidigare. 
Våtmarkernas karaktär som rikare lokaler gynnade naturligtvis al i närheten av de blö-
tare stråken och Svarte mosse kom under denna period att utvecklas till en stor öppen 
trädlös mosse. Men den trädslagsväxling som till synes skedde mellan tall och björk bör 
ha inneburit att skogar som tidigare dominerats av tall med tiden blev glesare och då i 
första hand gav plats för föryngring med björkuppslag. Fortfarande var även sydliga ar-
ter som ek, lind, alm, ask, avenbok och hassel vanliga inslag i vegetationen, men en viss 
nedgång började mest troligt som ett resultat av skogsbete. Under slutfasen av perio-
den kom både bok och gran successivt att ta viss plats i skogarna runt Bäckebo. Av dessa 
var bok måhända något tidigare, medan gran fick en något större betydelse. 

Granen blev bestående omkring 800–1000 e.Kr. vilket är i överensstämmelse med 
Küttels datering vid Nybro (20 kilometer sydväst om Svarte mosse).70 Under medelti-
den förändrades trädslagssammansättningen och de ädla lövträden minskade. Granens 
etablering har antagligen kunnat gå snabbt i det öppna landskapet i slutet av medelti-
den.71 Det öppna landskapet avspeglas i minskningar i andelen trädpollen strax före 
granens etablering och när granen fick sin största ökning. Troligen har granen också 
gynnats av en långsam klimatförändring och att det blev svalare i samband med ”lilla is-
tiden” cirka 1500–1700 e.Kr. vilket samtidigt missgynnade ädellövträden.72 Vegetatio-
nen i området kring Bäckebo gick under tidig modern tid mot att igen bli mera sluten, 
men då som en barrträdsdominerad skog. 

Vid Svarte mosse registrerades ökande andelar av kolpartiklar omkring de första år-
hundradena e.Kr. fram till cirka 500-talet och vid Lohällsmossen snarare från omkring 
300-talet. Med beaktande av att båda torvprofilerna är mycket kompakta och därmed 
ger en svag upplösning i tid är det inte helt osannolikt att dessa kan spegla en period av 
mera omfattande bränder som var ett generellt fenomen för området kring Bäckebo. 
Vid Svarte mosse understryks detta av att myren vid den tiden genomgick en period av 
torrare förhållanden då vitmossorna ersattes av ljung och andra risväxter. Jordbruket 
fick ingen större betydelse i närheten av varken Svarte mosse eller Lohällsmossen. 
Tvärtom verkar jordbruket i närheten av Lohällsmossen ha gått tillbaka under perio-
den 500–1000 e.Kr., vilket avspeglas i färre förekomster av sädesslag och färre indikato-
rer på skogsbete. Även buskar såsom sälg/vide och en minskade betydligt i andel. Nå-
got högre andel kolpartiklar registrerades vid Eskilshult under de första århundradena 
e.Kr., men varken vid Eskilshult eller vid Binnaretorp skedde några större förändringar 
vad avser jordbruk, bete eller skogsutveckling i övrigt. 

Föroreningarna som får representeras av blyhalterna i Svarte mosse ökade mellan 
cirka 200 och 450 e.Kr., kring 700 e.Kr. och från cirka 1 000 e.Kr. Den första perioden 
som uppvisar föroreningar som kan tolkas som spår efter metallhantering kan med viss 

70 Küttel, M., 1985.
71 Björkman, L., The late Holocene history of Beech Fagus sylvatica and Norway spruce Picea abies at stand-scale 

in southern Sweden. Avh. Lunds Universitet. Lund 1996.
72 Lindbladh, M., et al. 2000, Greisman, A., et al. 2009.
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tveksamhet och med stort förbehåll för svagheterna i 14C-dateringens precision tolkas 
som motsvarande Romarrikets metallhantering. Tvivlet understryks av att denna peri-
od både oväntat och utan ett klart samband sammanfaller med indikationer på lokala 
bränder då tallskogarna gick tillbaka och myren av allt att döma blev torrare omkring 
200 e.Kr. En uttorkning av myren kan förvisso ha påskyndat nedbrytningen av orga-
niskt material temporärt, vilket kan ha gett upphov till en tillfällig ökning av metall-
halterna.

Blyhalten i Lohällsmossen ökade omkring 300–500 e.Kr. och är även den svårför-
klarad utan kunskap om källområdet för blyet. Bly/titan-kvoten är generellt sett låg 
men en liten uppgång omkring 300–500 e.Kr. ger stöd för tolkningen att det rör sig om 
luftburet nedfall. Med undantag för en mycket liten topp i blyhalten omkring 700-ta-
let registrerades i övrigt ytterst få signaler av föroreningar innan medeltiden.

I torvlagerföljden från Eskilshult har två små toppar i blyhalten registrerats vid 60–
200 e.Kr. och cirka 550 e.Kr. (75 centimeter respektive 65 centimeter). Den första kan 
mest troligt förklaras med utsläpp av bly i atmosfären från den romerska metallhante-
ringen. Den andra toppen, om än till synes obetydlig, kan sammanfalla med den tillika 
svaga signal som registrerats i Svarte mosse och möjligen även i Lohällsmossen grovt 
daterad till cirka 600–700-talen. Bly/magnesium-kvoten visar små ökningar 60–200 
e.Kr. och cirka 550 e.Kr. och understödjer tolkningen att blyet i torvlagerföljden från 
Eskilshult i huvudsak var luftburet och från en källa längre bort.

Den svaga föroreningssignalen omkring 550–700 e.Kr. kan med hänsyn till trub-
bigheten när det gäller 14C-dateringarna möjligen betraktas som generell och kanske 
något som har en källa längre bort än en lokal källa. Om föroreningssignalen kom från 
en källa som inte var lokal utan låg längre bort hade man kanske förväntat att signalen 
kanske var mera likvärdig vid samtliga tre lokaler än den synes vara, det vill säga ett 
slags bakgrundssignal liknande den i början av vår tideräkning. Det som talar för att 
det handlar om en lokal källa är den ökande andelen kolpartiklar vid Svarte mosse. Om 
signalen är från en lokal källa, vilket kolpartiklarna i Svarte mosse kan tyda på, bör man 
även beakta att Svarte mosse och Eskilshult ligger mycket närmare varandra geografiskt 
och det längre avståndet till Lohällsmossen möjligen kan förklara skillnaderna när det 
gäller en så svag signal.

Från cirka 1000 e.Kr. till tidig modern tid
Med förbehållet att datering med hjälp av 14C-analyser alltid endast anger riktvärden 
för intervall inom vilka olika händelser eller förändringar kan ha tilldragit sig, förfaller 
resultaten från de olika lokalerna mycket samstämmiga. Under perioden från omkring 
1000–1100 e.Kr. fram till tidig modern tid var skogarna mer eller mindre påverkade av 
människans olika verksamheter. Skogens betydelse som resurs för en rad olika aktivite-
ter förefaller ha ökat i takt med att befolkningen ökade och bebyggelsen i närheten av 
våra fyra lokaler blev permanent under medeltiden.
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Jordbruket fick en allt större betydelse vid Lohällsmossen, Eskilshult och Binnare-
torp, med odling av främst korn och råg, men i viss utsträckning även vete och möjli-
gen havre. Jordbruket behöll sin roll i den lokala vegetationsbilden ända fram i modern 
tid då odlingen under 1900-talet mer eller mindre upphörde eller moderniserades när 
det gäller brukningsmetoder. Minskningen av gräs och ruderatväxter indikerar att de 
tidigare öppna markerna växte igen. Endast vid Svarte mosse var jordbruket obetydligt, 
möjligen svagt återspeglat delvis på grund av undersökningslokalens storlek, som resul-
terat i att förändringar i skog och mark på det lokala planet överskuggades av det regi-
onala avtrycket som dominerades av skogsmarken. 

Vid samtliga platser kom granens etablering att bli ett bestående inslag bland trädar-
terna om än i blygsam skala, medan boken inte kunde etablera sig i riktigt samma om-
fattning. Granens etablering har antagligen gynnats av att påverkan från bränder efter-
hand minskade och att platsen inte betats i någon större utsträckning.73 De övriga träd-
slagen ek, lind, alm, ask och hassel missgynnades kraftigt av människans etablering och 
exploatering av skogarna. Permanenta bebyggelser med en ökande befolkning ledde till 
ett intensivare bruk av skogslandskapet och tillbakagången för ädla lövträd torde ha va-
rit en effekt av att de inte klarade av skogsbetet från tamdjuren.74 

Föroreningarna, här representerade av såväl halten bly som av järn, ökade högst 
markant mellan cirka 1000 e.Kr. och 1500 e.Kr. i Svarte mosse. Vid Lohällsmossen 
började en svag ökning i blyhalten cirka 1100 som rimligen är från en lokal källa. Re-
dan vid omkring 900 e.Kr. identifierades emellertid ett tydligt erosionsskikt, som indi-
kerar att någon form av störning ägt rum. Vid Eskilshult ökade blyhalterna vid om-
kring 1100-talet och speglar sannolikt en lokal metallhantering. Föroreningssignalen, 
vid de tre lokalerna där XRF-analyser gjorts, speglar rimligen den medeltida järnfram-
ställningen. Nedgången i tall är en effekt både av järnframställningens behov likväl 
som förorsakad av jordbrukets resursexploatering.

Skogens återkomst under 1800- och 1900-talen
Vid Svarte mosse, Eskilshult och Lohällsmossen skedde en påtaglig trädslagsväxling då 
tall och gran ökade i andel under 1900-talet på bekostnad av tidigare öppna ytor och 
förmodligen till viss del på områden där björk och al tidigare varit viktiga. Endast vid 
Binnaretorp har den tidigare öppna lövhagen stått emot och överlevt som ett kulturarv 
trots den trädslagsväxling till barrskogsdominans som skett i området i övrigt (Figur 
14). Det är emellertid mest troligt ett resultat av en medveten skötsel.

73 Kullberg, Y., Large herbivore browsing on tree seedlings in southern Sweden. Lic. -avh. Sveriges lant bruks-
universitet. Alnarp 2000.

74 Nilsson, S.G., Forest in temperate-boreal transition: natural and man-made features. Ecological bulletins 
46. 1997, s. 61–71. Lind minskar eller försvinner helt när bete blir intensivare och kan förhindra lindens 
föryngring.
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Vilka spår avsatte människan?
Föremålsfynd indikerar att människor har uppehållit sig i området sedan stenåldern 
(före 1800 f.Kr.), men spår av bosättningar före medeltiden (1050–1500 e.Kr.) saknas. 
Den mänskliga påverkan speglas ändå i florans sammansättning och i form av bränder. 
Gråbo som kopplas till stigar75 förekom från cirka 700 f.Kr. och från slutet av bronsål-
dern (omkring 500 f.Kr.) ökade brandpåverkan med återkommande bränder.76 Även 
kring Svarte mosse förekom bränder och från 600 f.Kr. fanns växter som en, svartkäm-
par och syror vilket tyder på att bete förekom i området. Det är troligt att människan 
påverkat brandregimen vid Svarte mosse och en förklaring kan vara de ”flyttande går-
darna” som beskrivits av Per Lagerås.77 

75 Behre, K.-E., 1981.
76 Niklasson, M., diskuterar hur brandregimen kan ha förändrats när människor bosatte sig i sydöstra 

Smålands skogsbygder och menar att mönstret för bränder har ändrats från att ha berört större områden 
med längre tidsintervall till att förekomma oftare men beröra mindre områden. Meddelande 2011:14. 
Brandhistorik i sydöstra Sverige. Länsstyrelsen i Östergötland 2011.

77 Lagerås, P., ’Den Sydsvenska skogens historia och hur den format människan och hennes husdjur. En 
diskussion huvudsakligen baserad på pollenanalyser i Småland’, i: Östlund, L., (red.). Människan och 
skogen. Skrifter om Skogs- och lantbrukshistoria 11. Nordiska museet. Stockholm 1997.

Figur 14. Lövhagen vid Binnaretorp.
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Under järnåldern (500 f.Kr.–1050 e.Kr.) förändrades brandregimen och bränder i 
området tycks ha blivit allt vanligare och mer lokala. Omkring vår tideräknings början 
blev spannmålsodling viktigare i området. Lagerås påtalar jordbruksexpansion under 
yngre romersk järnålder (1–400 e.Kr.), medan perioden 400–800 e.Kr. var en period 
då agrara verksamheter minskade på det Småländska höglandet.78 Brandpåverkan 
ökade under perioden 200–450 e.Kr., cirka 700 e.Kr. och under perioden 1000–1500 
e.Kr. Man kan notera den rikliga kolförekomsten 200–450 e.Kr. under en period som 
Greisman tolkat som en period av låg brandförekomst och intensitet.79 Antagligen 
speglar kolförekomsterna och minskningen av andelen träd att man röjt marken för 
bete och odling. 

Korn har odlats i landet sedan neolitikum (4000–1500 f.Kr.).80 Råg började odlas i 
Sverige under järnåldern och var åtminstone sedan medeltiden en vanlig gröda i sam-
band med svedjebruk.81 De första tecknen på odling i området kring Bäckebo är från 
1900 f.Kr. Man kan dock inte helt utesluta att det kan röra sig om långväga transporte-
rat pollen eller snarlika närbesläktade vilda arter av gräspollen som Mannagräs (Glyce-
ria spp. (L) R. Br.) som förekommer i södra Sverige.82 Lagerås har daterat odlingen på 
Småländska höglandet till mellan 600 och 250 f.Kr.83 och det faktum att odling be-
drevs längre in i landet gör det troligt att det även i det mer kustnära Bäckebo-området 
kan ha förekommit odling från tidig järnålder. En indikation på att området användes 
för bete under järnåldern är ändelsen ”-bo” som i Bäckebo då ”-bo” kan kopplas till fä-
bodssystem och utmarksodling, som senare kom att gå upp i permanenta gårdar.84 

Omkring 1000 e.Kr. blev påverkan på skogen kraftigare och signalerna från brand, 
odling och bete mer kontinuerliga. Detta tyder på att det etablerades permanent jord-
bruk kring Bäckebo. Under perioden 1100–1350 e.Kr. skedde en jordbruksexpansion 
även på det Småländska höglandet. Generellt blev den mänskliga påverkan på skogen 
svagare mot slutet av medeltiden. Man kan tänka sig att det speglar avfolkningen i sam-
band med digerdöden kring 1350 e.Kr. som i det angränsade Värend ledde till att säm-
re marker i skogsbygden övergavs.85 Det syns en nedgång av andelen jordbruksväxter i 

78 Lagerås, P., Vegetation and land-use in the Småland Uplands, southern Sweden, during the last 6000 years. 
Avh. Lunds universitet. Lund 1996, Lagerås, P., 2013.

79 Greisman, A., et al. 2009.
80 Welinder, S., Pedersen, E.A., Widgren M., Jordbrukets första femtusen år 4000 f.Kr.–1000 e.Kr. Natur och 

Kultur förlag. Stockholm 1999.
81 Viklund, K., Cereals, weeds and crop processing in Iron age Sweden. Methodological and interpretive aspects 

of archeobotanical evidence. Umeå universitet. 1998, Emanuelsson, M., Segerström, U., Medieval slash-
and-burn Cultivation: Strategic or adapted land use in Swedish mining district? Environment and history 
8. No 2. 2002.

82 Behre, K.-E., 1981, Lahtinen, M., Rowley, P., 2013, Mossberg, B., Stenberg, L., 2010.
83 Lagerås, P., 1996.
84 Lindquist, S.-O., ’Möre i ett något större rum. En kulturgeografisk studie av bebyggelseutveckling i östra 

Småland under medeltiden’, i: Magnusson, G., (red.). Möre historien om ett småland. Kalmar 2001.
85 Larsson, L.-O., Det medeltida Värend. Lund 1964, Lagerås, P., (ed.). Environment, Society and the Black 

Death. Oxbow 2015 (in press).
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pollenanalyser från det sydsvenska höglandet vid denna tid.86 De sämre markerna i 
skogsbygden övergavs då bättre jordar, främst i slättlandet blev tillgängliga.87

Hur kan spåren kopplas till järnhanteringen som bedrivits i området?
I pollenmaterialet avsätter järnframställning och jordbruk snarlika spår och verksam-
heterna har mest troligt bedrivits samtidigt i samma områden.88 Dessutom kan man 
anta att områden som avverkats för järnproduktionens behov också sekundärt har bru-
kats för skogsbete och/eller svedjeodling. I studier från Småländska höglandet har pro-
blematiken som finns med att genom pollenanalys och kolpartiklar entydigt skilja ut 
signaler från agrar verksamhet respektive järnframställning diskuterats av Lagerås.89

Med geokemiska analyser kan emellertid föroreningar från tidigare metallhante-
ring spåras och göra det möjligt att skilja ut signalerna från järnhantering från signaler 
av odling och bete.90 Genom att kombinera data från pollenanalys och kolpartiklar 
med geokemiska analyser och lokala arkeologiska uppgifter kan man få ett verktyg för 
att identifiera när och var olika verksamheter bedrivits.91

Vegetationsförändringarna kring Bäckebo visar, att mänskliga aktiviteter har påver-
kat både bränder och skogens slutenhet. En osäkerhet är dock att vegetationsföränd-
ringarna inte helt entydigt kan sägas vara ett resultat av antingen naturliga bränder, 
agrar verksamhet eller metallhantering. Dessutom finns svårigheter även med tolk-
ningen av tungmetallanalyserna. Ändrad hydrologi, brand på mossen, förändringar i 
nedbrytning och torvtillväxt eller erosion kan ge effekter på torvens geokemi och där-
med halten av metaller i torven. Det är dock svårt att exakt särskilja vad som orsakat en 
förändring i geokemin. I Svarte mosse är det vid 200–450 e.Kr., cirka 700 e.Kr. och 
1000–1500 e.Kr. förhöjda Pb-halter. Fe-koncentrationerna var högre under 200–450 
och 1000–1500 e.Kr. Vid Eskilshult registrerades högre Pb-halter cirka 100 e.Kr., 500–
600 e.Kr. och 1100–1400 e.Kr. I Lohällsmossen skedde motsvarande höjning 300–500 
e.Kr., cirka 700 e.Kr. och en svag signal från cirka 1100-talet.

86 Lagerås, P., 2007.
87 Myrdal, J., Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse – Ett perspektiv på senmedeltidens Sverige. Berling Antikva. 

Södertälje 2003.
88 Segerström, U., 2013. Avverkningar för ved, kolning, odling och skogsbete får ungefär samma följder i 

form av förändrad trädslagssammansättning och ökande andel ruderatväxter.
89 Lagerås, P., 2007.
90 Shotyk, V., 1996, Weiss, D., et al. 1999, Brännvall, M.-L., et al. 1999. Till exempel kan blyföroreningar 

från Romarrikets metallhantering ses i tungmetallsanalyser från hela Europa och även i Sverige i torv och 
sjösediment cirka 1–400 e.Kr., Görres, M., Frenzel, B., 1997. Fram till medeltid (1050–1500 e.Kr.) gick 
blykoncentrationerna i sjösediment ned och ökade sedan under medeltiden för att därefter vända nedåt i 
samband med digerdöden cirka 1350 e.Kr. Under 1500-talet ökade blykoncentrationerna igen och gick ner 
först i nutid. Renberg, I., et al. 2001.

91 Segerström, U., et al. 2010.
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Blästerugnar finns daterade i Möres slättland från cirka 400 f.Kr.92 Den medeltida 
järnproduktionen i Möre är belagd arkeologiskt och skriftliga källor omnämner ”Cal-
marejernet”. 93 De största ökningarna i Pb- och Fe-koncentrationer daterades i vår stu-
die till medeltiden. Under medeltiden ökade också kvoten Pb/Ti, vilket tyder på luft-
buret blynedfall. Utan det arkeologiska materialet skulle det emellertid vara svårt att 
entydigt säga varifrån föroreningarna härstammar. Av allt att döma upphörde järn-
framställningen i Möre efter 1400-talet, då järnhantering inte kunnat beläggas arkeolo-
giskt och från 1500-talet saknas räkenskapsuppgifter om ”Calmarejern”. 

Analysen av föroreningshistoriken före medeltiden kompliceras av svårigheterna 
med att härleda om halten av olika tungmetaller är ett resultat av ändringar i spridningen 
av tungmetaller eller en konsekvens av processer i torven, till exempel nedbrytning av 
organiskt material. För de första århundradena av vår tideräkning kompliceras bilden 
även av metallindustrin i södra Europa, som kan ha påverkat nedfallet och ackumula-
tionen av tungmetaller i Skandinavien. Vid 700 e.Kr. är de signalerna svagare, men det 
är intressant att notera en högre kolpartikelhalt vid Lohällsmossen omkring 700 e.Kr. 
och samtidigt en viss ökning i Pb. 

Utifrån ökningen i Pb- och Fe-koncentrationerna samt kol under medeltiden, som 
med säkerhet går att koppla till den lokala järnframställningen, kan man med försiktig-
het överväga om höjningarna i Pb- och Fe-koncentration och kol som skett tidigare ock-
så kan vara tecken på järnproduktion. Idag anses järnhanteringen i skogsbygden ha star-
tat under medeltiden, vilket styrks av de dateringar som gjorts av undersökta blästplat-
ser.94 Relativt få blästplatser är dock daterade och alla är inte ens kända idag. Det 
förefaller dock mindre troligt att människorna som uppehöll sig i området skulle avstått 
från att framställa järn om kunskapen om järnframställning funnits hos dem. En bläster-
ugn var billig att anlägga och järnframställning kunde utföras av ett familjekollektiv.95 
Bete verkar ha förekommit tämligen regelbundet under en längre tid i området. Vi kan 
därför inte utesluta att det förekommit järnproduktion före medeltiden i området.

 

Hur kan spåren efter järnhantering skiljas                                                               
från spåren av odling och bete i naturliga arkiv? 

Röjningsbränning för bete kan ses i kolpartikelförekomster och gynnar arter som ljung. 
Bete kan också ses i betesindikatorer som en, svartkämpar och syror.96 Åkerbruk kan 
ses i ökad kolpartikelförekomst och i odlade arter som spannmål, lin och hampväxter 
och arter som gynnas av odling, till exempel åkerogräs.97

92 Magnusson, G. & Rubensson, L., 2001.
93 Magnusson, G., 2010.
94 Magnusson, G. & Rubensson, L., 2001.
95 Magnusson, G., 2010.
96 Behre, K.-E., 1981.
97 Behre, K.-E., 1981.
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När man framställde järn i blästerugnar, skedde det i anslutning till platser där man 
kunde utvinna sjö- eller myrmalm samt hade närhet till bränsle i form av ved och trä-
kol.98 Produktionen av järn krävde stora mängder ved och träkol till olika steg i proces-
sen.99 Stora uttag av bränsle och kolningsverksamhet kan ses i pollenanalyser såsom en 
nedgång i trädpollen och ökad mängd kolpartiklar.100 Järnhanteringen ledde också till 
utsläpp av föroreningar som kan spåras med tungmetallanalyser.101 

På de platser där människan etablerade verksamheter, oavsett vilken, behövdes mat 
och virke även då man bedrev blästbruk i området. Spåren från matproduktion skiljer 
sig inte nämnvärt från lokaler med respektive utan förekomst av blästbruk. Skillnader-
na får istället sökas i ökad brandaktivitet och i föroreningshistoriken. 

Bete med inslag av odling har förekommit i området under järnåldern (500 f.Kr.–
1050 e.Kr.) och möjligen är det bete som speglas vid Svarte mosse under tiden 400 f.Kr. 
till 100 e.Kr. Vid Svarte mosse ökade Pb- och Fe-koncentrationerna, samtidigt med en 
minskning i andelen träd och en kraftig ökning av andelen kolpartiklar under perioden 
200–450 e.Kr. Nedgången i trädpollen är ganska liten, medan ökningen av kol är mer 
markant. Kolförekomsterna fram till 450 e.Kr. är intressant, då det enligt andra studier 
var en period med låg förekomst av naturliga bränder.102 Ökande andel kolpartiklar 
och ökad halt av föroreningar skulle kunna tyda på att järnframställning har förekom-
mit i liten skala. 

Omkring 700 e.Kr. registrerades bland annat förekomst av råg, vilket kan vara värt 
att notera, då 400 till 800 e.Kr. anses vara en period med minskad agrar verksamhet i 
området. Samtidigt minskade andelen trädpollen markant, medan det registrerats en 
ökning av andelen kolpartiklar och Gelasinospora. Vid samma tid registrerades en ök-
ning av kol och blyackumulering vid Lohällsmossen. 

Under perioden 1000–1400 e.Kr. minskade andelen trädpollen vid Svarte mosse och 
Lohällsmosse, samtidigt uppmättes de högsta blykoncentrationerna där ackumulatio-
nen av bly ökade till slutet av medeltiden. Under samma period skedde också en kraftig 
ökning av kolpartiklar och vid Svarte mosse järnackumulation. Efter 1500 e.Kr. blir kon-
centrationerna av tungmetaller lägre och järnhanteringen i området verkar upphöra.

Påverkan från järnproduktion och jordbruk                                                                 
på kort och på lång sikt kring Bäckebo

Jordbruket kom att prägla landskapet under långa tidsperioder, då mark röjdes och 
floran ändrades genom införsel av nya arter och då befintliga arter såväl kunde gynnas 
som missgynnas av de förändringar som jordbruket förde med sig. Inledningsvis har 

98 Magnusson, G., 2010.
99 Crew, P., The Experimental production of prehistoric bar iron. Historical Metallurgy Vol. 25. Nr 1. 1991.
100  Segerström, U., et al. 2010, 2013.
101 Bindler, R., et al. 2011.
102 Greisman, A., 2009.
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det sporadiska jordbruket och beteshållningen från de ”vandrande jordbruken” gett 
öppnare skogar som gynnat ädellövträd och gett en rikare flora. Då permanenta bosätt-
ningar anlades under medeltiden ökade brandpåverkan och både ruderatväxter och sä-
desslag ökade samtidigt som andelen skog då blev lägre. Det torde spegla en användning 
av röjning med hjälp av brand för odling och bete som följde med en ökande befolk-
ning i området samt kolning för järnhanteringen. 

Från medeltiden (1050–1500 e.Kr.) finns tre fördämningar i Vasabäcken, 200 me-
ter söder om Svarte mosse, där det även ska ha legat en kvarn (Kristvalla RAÄ 82:1–3, 
FMIS). Kanske har förändringarna då påverkat förhållandena så att myren blev torra-
re. Kanske har man även försökt att torrlägga myren för till exempel bete eller slåtter. 

Med ökad agrar verksamhet tenderar ädellövträden att gå tillbaka på samtliga loka-
ler och till slut mer eller mindre försvinna under medeltiden. Efter omkring 1500 e.Kr. 
verkar den agrara påverkan minska. Den förändrade brandregimen efter medeltiden 
kopplas till att kolningen minskade och en med tiden allt effektivare brandbekämp-
ning. Under framför allt historisk tid ökade granen, som gynnades av minskade brän-
der och därför kunde etablera sig på de tidigare öppna markerna. Ett fåtal arter kom att 
bli allt viktigare efter medeltiden då en barrträdsdominerad skog slöt sig.103 

Behovet av bränsle för järnhanteringen gav kraftig, men mer kortvarig och lokal på-
verkan. Vid transporter längre än 20 kilometer tenderade kolet i alltför hög grad att smu-
las sönder och bli oanvändbart och därför måste skogsråvaran tas från ett ganska begrän-
sat område i närheten av den plats där den skulle användas.104 Uttaget av ved blev därför 
väldigt lokalt. Det leder till en viktig fråga om huruvida järnhanteringen ledde till omfat-
tande förändringar av skogarna och i så fall hur pass bestående dessa förändringar blev på 
kortare och på längre sikt.105 Brist på bränsle på slätterna kan ha varit en anledning till ex-
pansionen in i skogsbygderna.106 I området kring Bäckebo registrerades mindre ned-
gångar i trädpollen, som kan kopplas till agrar verksamhet och kraftigare nedgångar i 
trädpollen då det registrerats spår av möjlig järnhantering. Minskningarna i trädandel 
har varit ganska kortvariga. Däremot har de sammantagna mänskliga verksamheterna 
drivit på förändringar i trädslagsammansättningen som blev mer bestående.

103 Ett liknande mönster har beskrivits i studier i södra Skåne och södra Blekinge där en viss grad av störning 
gav ett mosaikartat landskap. Där bete sedan upphörde transformerades landskapet till ljungområden 
som därefter utvecklades till artfattiga skogar. Berglund, B.E., Gaillard, M.-J., Björkman, L., Persson, T., 
Long-term changes in floristic diversity in southern Sweden: Palynological richness, vegetation dynamics and 
land-use. Vegetation History Archeobotany 17. 2008, s. 573–583.

104 Englund, L.-E., Blästbruk. Myrjärnshanteringens förändringar i ett långtidsperspektiv. Jernkontorets 
bergshistoriska skriftserie. Nr 40. Stockholm 2002.

105 Uthuggningen av de Gotländska skogarna under tidig medeltid var möjligen ett resultat av upparbetningen 
av järn i Visby. Magnusson, G., 2010.

106 Det kan också ha förekommit järnframställning i utmarkerna under vendel- (550–800 e.Kr.) och vikingatid 
(800–1100 e.Kr.). Björk, T., ’Vems var järnet? Om järn och makt i skånsk järnålder’, i: Helgesson, B., 
(red.). Järnets roll. Skånelandens och södra Smålands järnframställning under förhistorisk och historisk tid. 
Kristianstad 2007.
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I torvmaterialet från såväl Svarte mosse, Eskilshult som Skåningsmåla ses förhöjda 
Pb-koncentrationer som följer ett likartat mönster. Pb-koncentrationen blir också hö-
gre ju närmare provtagningsplatsen ligger i förhållande till närmaste blästplats.107 I tor-
ven från Eskilshult som ligger närmast en blästerugn är Pb-koncentrationen vid 1100-
tal e.Kr. cirka 60 µg g-1.108 Vid Lohällsmossen är halterna cirka 50 µg g-1 och i torven från 
Svarte mosse som är belägen längst ifrån någon blästerplats, cirka 20 µg g-1. Detta kan 
jämföras med Pb-halter i sjösediment från norra Sverige utan någon känd lokal ut-
släppskälla, som kring 1100-talet hade Pb-koncentrationer om 10  µg  g-1 mot cirka 
5 µg g-1 före medeltiden.109 Vid 18 centimeter (cirka 700 e.Kr.) höjs Pb/Ti-kvoten i 
Svarte mosse, däremot är höjningen i Pb-koncentrationen liten. Det kan spegla att 
man röjde mark och bearbetade den intensivare, men det utesluter inte att det kanske 
också skedde järnframställning i någon utsträckning.110 När man börjat odla i området 
är inte helt klarlagt, enstaka pollen av spannmålstyp förekommer från tidig järnålder 
med tillfälligt bete och möjligen litet inslag av odling (Tabell 3).

Vid Lohällsmossen var trädandelen från början cirka 80 % och ökade sedan till cir-
ka 90 %. Fram till cirka 400 f.Kr. dominerade tall i en blandskog, där björk och al var 
viktiga inslag. Ädellövträden representerades främst av ek och lind. Omkring 400 f.Kr. 
minskade andelen tall medan björk blev det mer dominerande trädslaget. Under me-
deltiden minskade björken gradvis och tall blev åter mer dominerande. Granen etable-
rades cirka 800 e.Kr. och ökade från slutet av medeltiden. Under de sista århundradena 
har skogen blivit barrträdsdominerad medan andelen björk minskat och al och ädel-
lövträd minskat kraftigt.

Vid Eskilshult utgjorde trädandelen inledningsvis cirka 80 % och minskade sedan till 
cirka 60 %, mest markant under de sista 200 åren. Skogen var björkdominerad med al och 
tall som andra och tredje mest förekommande trädslag. Granen blev bestående och ökan-
de från omkring 800 e.Kr. Från cirka 900 e.Kr. minskade andelen al, medan tall och ädel-
lövträd ökade. Omkring 1800 e.Kr. skedde en kraftig minskning av björk och istället öka-
de tall och gran. Ädellövträden minskade kring 1800 e.Kr. men ek och lind fanns kvar. 

Vid Svarte mosse var andelen träd inledningsvis omkring 90 % och i huvudsak do-
minerad av tall och björk. Men från omkring 700 f.Kr. och fram till 1600 e.Kr. kom an-
delen skog att variera i intervallet 60–80 % och då inträffade också en del omkastning-
ar mellan tall och björk som dominerande art, medan de ädla lövträden kom att få en 
större betydelse. En del av de tvära kasten skedde mest troligt i samband med bränder 
och det är inte helt osannolikt att en del av dynamiken var resultat av mänsklig påver-
kan, då perioden även präglades av såväl bete som sädesodling i någon omfattning. 

107 Brännvall, M.-L., et al. 1999 visar att närmare utsläppskällan är koncentrationerna av tungmetaller större 
och minskar med stigande avstånd till källan.

108 I enheten µg g-1 = mikrogram det vill säga 1 x 10-6 per gram.
109 Brännvall, M.-L., 1999.
110 Görres, M., Frenzel, B., Ash and metal concentrations in peat bogs as indicators of anthropogenic activity. 

Water, air and soil pollution 100. 1997.
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 Efter 1600-talet har skogen emellertid kommit att sluta sig omkring och på Svarte 
mosse och det mänskliga inflytandet minskade. Dagens Svarte mosse är helt klart en 
produkt av människans strävan att omvandla en tidigare stor och trädlös våtmark till 
en skogsproducerande areal.

Vid Hornsö har trädandelen hela tiden legat kring 90 %.111 Skogen utgjordes inled-
ningsvis framförallt av tall-lövskog. Från cirka 400 f.Kr. blir skogen kulturpåverkad och 
odling pågick vid Hornsö från omkring 1200 e.Kr. till cirka 1800 e.Kr. Från sen medel-
tid ökade ek, gran och i viss mån bok. Vid Hornsö utgjordes landskapet vid slutet av 
1700-talet främst av tall, ek och björk. Granen etablerades som beståndsbildande kring 
Hornsö under 1800-talet.112 En uppskattning utifrån djup/åldermodellen från Hornsö 
ger dock att granen blir bestående vid Hornsö cirka 1000 e.Kr. vilket är i överenstämmelse 
med våra data. Under slutet av 1800-talet slöt sig skogarna kring Hornsö.

111 Valdemardotter, Å., 2001, Hultberg, T., et al. 2014.
112 Valdemardotter betraktar granen som etablerad i ett område när den utgör en andel om 5  % i 

pollendiagrammet i enlighet med Huntley, B., Birks, H.J.B., An atlas of past and present pollen 
maps for Europe: 0–13000 years ago. Cambridge 1983. Granpollen förekommer dock kontinuerligt i 
pollendiagrammet i låga andelar mycket tidigare.

Svarte mosse Lohällsmossen
(Weinehall 

2013)

Eskilshult
(Weinehall 

2013)

Hornsö
(Valdemardotter 

2001)

Storasjö
(Greisman 

et al. 2009)
Torvlagerföljd från 900 f.Kr. 3000 f.Kr. Kr.f. 1200 f.Kr. 8900 f.Kr.
Öppnare lövskogar 400 f.Kr.  400 f.Kr. Kr.f. 500 f.Kr. 1000 f.Kr.
Flyttande jordbruk 600 f.Kr.  1500 f.Kr. 200 e.Kr. 600 f.Kr. 1500 f.Kr.
Odling (första spår) 400 f.Kr. 1900 f.Kr. 200 e.Kr. cirka 1200 e.Kr. 500 e.Kr.
Bosättningar  900 e.Kr.  900 e.Kr.  1200 e.Kr. 1000 e.Kr.
Järnhantering fas I 200–450 e.Kr.
Järnhantering fas II 700 e.Kr. 700 e.Kr.
Järnhantering fas III 1000–1400 e.Kr. 1000–1400 e.Kr. 1300–1500 e.Kr.
Granen etableras 800 e.Kr.  800 e.Kr. 800 e.Kr. 900 (1800*) e.Kr. 1000 e.Kr.
Ädellövträd minskar 1200 e.Kr. 1400 e.Kr. 1800 e.Kr. 1500 e.Kr.
Gran ökar 1500 e.Kr. 1500 e.Kr. 1800 e.Kr. 1800 e.Kr. 1600 e.Kr.
Barrträdsdom. skog 1500 e.Kr.  1700 e.Kr. 1800 e.Kr. 1800 e.Kr. 1600 e.Kr.

Tabell 3. Sammanställning av när utvalda händelser först kan identifieras på de platser som diskuteras i denna studie. 
Järnhanteringsfaserna avser indikationer på möjlig järnhantering. 

* Valdemardotter har valt 5 % gran som etableringsnivå vilket i det fallet ger en datering omkring 1800-talet. Granpollen 
förekommer emellertid bestående i låga andelar från cirka 900-talet.      
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Skogarna kring Bäckebo
Det övergripande mönstret för de olika lokalerna (Tabell 3) följer det som beskrivits 
för sydöstra Sverige. Lohällsmossen och Svarte mosse som har haft mindre påverkan 
från jordbruk har mest likartad historia, möjligen kan det också bero på att lokalerna i 
sig är mer lika varandra. Under järnåldern (500 f.Kr.–1050 e.Kr.) öppnades skogarna 
upp vilket gynnade lövträd. Under sen järnålder etablerades granen. Under medeltiden 
(1050–1500 e.Kr.) minskade andelen lövträd och mot slutet av medeltiden minskade 
inslaget av kulturväxter vid Svarte mosse och Lohällsmossen, men inte vid Eskilshult. 
Vid Lohällsmossen och Svarte mosse skedde en förbuskning som efterhand övergick 
till allt mer sluten barrträdsdominerad skog. Ökningen av främst sälg och viden kan 
bero på igenväxning av tidigare mer öppna områden, där markerna nu i mindre 
utsträckning hävdades. 

Det förefaller som om odling har fortgått närmare Eskilshult som än idag är en 
levande by, medan marken kring Svarte mosse och Lohällsmossen i mindre grad kom 
att hävdas för odling och mer användes för skogsbete som pågick in i modern tid. Vid 
Eskilshult har jordbruk haft en annan påverkan på den omgivande skogen. Landskapet 
vid Eskilshult har varit mer öppet och barrträd blev där dominerande först under 
1800-talet. I viss mån liknar Eskilshults historia den vid Hornsö, som dock hela tiden 
haft mer sluten skog vilket kan bero på att Hornsö möjligen har varit mindre befolkat. 
Vid Hornsö har till skillnad från övriga lokaler skett en ökning av ek, vilket påtagligt 
skiljer sig från utvecklingen vid Lohällsmossen och Svarte mosse där eken försvann 
 efter medeltiden när skogarna där slöt sig. Vid Eskilshult ökade också ädellövträden 
under sen järnålder men minskade sedan från 1800-talet. Ett gemensamt drag var, att 
från slutet av medeltiden minskade lövträd, främst ädellövträd och al, medan gran öka-
de och barrträd blev dominerande. 

Svarte mosse har en svagare signal från såväl jordbruk som järnhantering än vad 
som var fallet vid Lohällsmossen och Eskilshult. Att signalen skulle vara svagare kunde 
också förväntas utifrån lokalernas skillnader i avstånd till jordbruk och järnframställ-
ningsplatser. Det är också skillnader i storlek hos de tre lokalerna. Myren vid Eskilshult 
är en liten öppen yta vars pollenarkiv främst representerar vegetationen närmast runt 
platsen (0–500 m). Lohällsmossen är något större och representeras därför av ett stör-
re område i det som lagrats in i torven. Slutligen är Svarte mosse från början en stor öp-
pen yta och torvarkivet kan väntas spegla ett område med flera kilometers radie innan 
myren dikades ut och beväxtes med sluten skog. Speglingen förändras både vid Lo-
hällsmossen och vid Svarte mosse då myrarna dikades ut och blev torrare och de fick ef-
ter medeltiden en allt mindre öppen yta då de växte igen med skog.



347

Bergsbrukets ålder i Garpenberg, Bergslagen
Inledning

Bergslagen är känt för sin storskaliga metallhantering under många hundra år med me-
deltida järnproduktion i bland annat Norberg och Nora och koppargruvan i Falun.113 I 
Garpenberg har metallproduktionen liksom i Falun handlat om koppar. Gruvdriftens 
historia i Garpenberg har emellertid hittills inte blivit helt klarlagd, trots att gruvan är 
omskriven redan på 1400-talet och trots tidigare försök att datera gruvans ålder.114 

I sin avhandling om Norberg och järnet har Ing-Marie Pettersson Jensen i sin forsk-
ningshistorik mycket väl formulerat den oklarhet som råder gällande järnets respektive 
kopparhanteringens äldsta historia i Bergslagen och presenterar de olika argument som 
förts fram i tidigare diskussioner.115 Det framgår tydligt att åsikterna går isär när det gäl-
ler åldern såväl beträffande Falu koppargruva som på bergsbruket i Garpenberg. De 
medeltida gruvbergen Garpenberg och Vikaberg, båda inom Garpenbergs socken har 
nyligen även diskuterats i en artikel av Lena Berg Nilsson.116 Både kopparberget 
Garpenberg och järnberget Vikaberg är ålderdomliga gruvmiljöer och utgör viktiga pus-
selbitar till förståelsen av hela Bergslagens historia och gruvornas roll i det medeltida 
Sverige. 

De båda bergen har av allt att döma varit samtida då det äldsta dokumentet som om-
nämner gruvbrytning i nuvarande Garpenbergs socken är privilegiebrevet för Norbergs 
och Vikabergs bergslag från år 1354 117 och koppargruvorna vid Gruvsjön i Garpenberg 
nämns något senare i en försäkran från 1402.118 En biskopskrönika som sägs vara skri-
ven av Peder Swartz omnämner gruvbrytning i Garpenberg. Den nämner att biskopen 
i Västerås, Israel Erlandsson Ängel, i början av 1300-talet skulle ha ägt Garpenberg och 

113 Pettersson Jensen, I.-M., ’Bergslagen modernt i alla tider – Gamla Norbergs bergslag och utvecklingen på 
Vikaberg och Garpenberg från förhistorisk tid till medeltid’, i denna volym s. 399–445.

114 Heckscher, E., Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa. Stockholm 1935. Redan Carl von Linné 
påpekar, när han besöker koppargruvan i Garpenberg den 8 januari 1734 att gruvorna i Garpenberg kan ha 
varit brukade så långt tillbaka som i heden tid, det vill säga i förkristen tid. Koppargruvan vid Garpenberg, 
Linnaeus, C., i: Casson, A., Jacobsson, R., (red.). Dalaresan tillsammans med Bergslagsresan. Gullers 
förlag 2007, s. 292–294, Qvarfort, U., Sulfidmalmshanteringens början vid Garpenberg och Öster Silvberg. 
Jernkontorets bergshistoriska rapporter. H 20. 1981.

115 Pettersson Jensen, I.-M., Norberg och järnet. Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen. 
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. Nr 46. Jernkontoret 2012.

116 Berg Nilsson, L., ’Från gravmorfologi till gruvmorfologi – med Atlas över Sveriges bergslag som ständig 
följeslagare’, i: Pettersson Jensen, I.-M., Berg Nilsson, L., Karlsson, C., (red.). Berättelser från markerna. En 
antologi om järn, skog och kulturarv. Skrifter från Bergslagens medeltidmuseum 1. Avesta. 2013, s. 9–18.

117 Rönnegård, S., Hedemora Bergslag, Garpenbergs socken. Svenska kyrkans Diakonistyrelses bokförlag. 
Stockholm 1957. Järngruvorna på Vikaberget låg troligen i den nuvarande byn Intrånget i Garpenbergs 
socken. Rönnegård för fram teorin att Vikaberg kan vara äldre än exempelvis Norberg på grund av att det 
låg närmare Dalarnas dåvarande centrala bygd vid Hedemora och Dalälven. 

118 Rönnegård, S., 1957.
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upptagit gruvan med hjälp av tyskar, så kallade garpar. Skriften lär dock vara förfalskad 
av kyrkoherden i Hedemora, Nils Rabenius (1648–1717).119 Bergsbruket kan trots allt 
skriftligen beläggas till 1300–1400-tal. Det är inte heller otänkbart att bergsbruk kan 
ha bedrivits redan innan det nämns i skrift. De äldsta 14C-dateringarna av hyttor i Gar-
penberg ger intervallen AD 1250–1500 och AD 1270–1410.120

Ulf Qvarfort har i en studie baserad på metallanalyser i sedimentet från Gruvsjön i 
Garpenberg daterat gruvbrytningens start till 700-talet.121 Emellertid bör dateringen 
betraktas med viss försiktighet, eftersom datering med 14C-analys ännu under 1980-ta-
let krävde stora provmängder för analyserna. Dateringen har gjorts på ett i samman-
hanget långt sedimentavsnitt och den stora provmängden medför att provet i sig redan 
omfattar ett långt tidsintervall. Provet utgörs därtill av osorterat bulkmaterial (hel-
prov) av sjösedimentet vilket på grund av reservoireffekten ofta leder till en för hög ål-
der, så kallad skenbar ålder.122 Därför är det viktigt att göra nya dateringar med AMS-
teknik, som tillåter så små provmängder som enstaka tallbarr eller några frön och som 
det går att identifiera som terrestert material.123 På så sätt kan förändringar av skogen 
och i geokemi som avsatts i sedimentet ålderbestämmas i bästa fall med en noggrann-
het inom några tiotals år.

En studie av blybelastningen i sjön Åsgarn, som ligger ungefär åtta kilometer ned-
ströms Gruvsjön och gruvan i Garpenberg antyder att gruvdriften kan ha varit i gång 
redan runt 1000-talet.124 Men även i detta fall vilar dateringen på osäker grund, då den 
endast är en skattning som baseras på att granens etablering i området daterats till om-
kring 2500 år före nutid och antagandet att sedimentationen i sjön Åsgarn därefter har 
varit konstant. 

I Gruvsjön vilar gruvans historia i Garpenberg
Det övergripande syftet med denna delstudie är att med analyser av skogshistorien och för-
oreningshistorien fastställa när bergsbruket började i Garpenberg och hur bergsbruket 
och jordbruket eventuellt har samverkat och påverkat vegetationens utveckling. För un-
dersökningen valdes Gruvsjön, eftersom den ligger nära gruvan och centralt i Garpenberg.

119 Ahnlund, N., Nils Rabenius (1648–1717). Hugo Gebers Förlag. Stockholm 1927. 
120 Landeholm, S., Nedre Bergslagen i Dalarna. En sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i 

By, Folkärna, Garpenbergs och Grytnäs socknar. Projektet Atlas över Sveriges bergslag. Jernkontorets 
bergshistoriska rapporter. H 108. Stockholm 1999.

121 Qvarfort, U., 1981.
122 Oldfield, F., AMS radiocarbon dating of old fractions from varved lake sediments. An empirical test of 

reliability. Journal of Paleolimnology 18. 1997, s. 87–91.
123 Acceleratormasspektroskopi, eller AMS, används för att studera isotopsammansättningen i olika material. 

AMS kan särskilja isotopmängder ned till en biljarddel (1/1015), vilket gör att metoden kan användas för 
exempelvis 14C-datering inom arkeologi.

124 Taberman, I., Blybelastningen i sjön Åsgarn, Dalarna under de senaste årtusendena. Kandidatarbete. 
Naturgeografiprogrammet. Umeå universitet 2007.
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Figur 15.  Detaljkarta över Garpenberg med Gruvsjön. Provtagningsplatsen markerad med röd prick 
något söder om mitten av sjön.

Gruvsjön, tidigare Kodisken,125 ligger i Garpenbergs socken i sydöstra Dalarna strax 
norr om den biologiska norrlandsgränsen i det boreala barrskogslandskapet.126 Här 
möts den norrländska barrskogen och den sydliga ädellövskogen, vilket medför att den 

125 Rönnegård, S., 1957.
126 Boreal betyder nordlig eller arktisk och används för en del av norra halvklotet som kännetecknas av 

barrskog och tundra. 
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Figur 16. Foto över Gruvsjön. Provtagningsplatsen ligger i bildens mitt och i bildens nederkant ses de 
slaggfält som ligger utmed sjöns stränder.

biologiska mångfalden är stor. Gruvsjön ligger centralt i socknen, cirka 152 meter över 
havet och är idag ungefär 1,5 kilometer lång och 0,5 kilometer bred (Figur 15 och 16). 
Sjön var tidigare större, men idag är den norra delen torrlagd för gruvdriftens skull.127 
Troligen är sjön sänkt och den norra delen delvis invallad. Inflödet kommer från ett an-
tal små bäckar. 

Omgivningen består till största delen av skogsmark, men det finns en mindre 
mängd åkrar och inägor. Norr om Gruvsjön ligger samhället Garpenberg och gruvan 
vid Garpenbergs odalfält. Utloppet går söderut via Garpenbergsån och Garpenbergs 
herrgård där det funnits hyttor. På ett flertal platser i området kring Gruvsjön finns 
lämningar efter bergsbruk.128 Området kring Gruvsjön är kuperat och omfattar en 
blandning av olika jordarter samt bergarter som leptiter, kalksten, urgraniter och grön-
sten.129 Omkring Gruvsjön finns det sulfidmalmer med bland annat koppar (Cu) zink 
(Zn) och bly (Pb) och i regionen finns också järnmalm.130 

I mars 2013 togs en 4,25 meter lång sammanhängande sedimentlagerföljd ur 
Gruvsjön (Figur 17). Den togs på 21 meters djup med hjälp av en rörformad provtaga-
re131 och som ett komplement togs de översta 50 centimeterna också med en HTH-
rörprovtagare.132 De översta 2,2 meterna av sedimentet skars upp i en centimeter skivor 
som frystorkades innan analyser av pollen, kolpartiklar, metaller och datering. 

127 Rönnegård, S., 1957.
128 Landeholm, S., 1999, Berg Nilsson, L., 2013
129 Björkhem, U., Garpenberg. Historien om en bygd – naturen och människorna. Sollentuna 1996.
130 Vivallo, W., The geology and origin of Zn-Pb-Cu sulfide deposit Garpenberg, central Sweden. Avh. 

Stockholms universitets geologiska institution. Stockholm 1984.
131 Fischer, M., Brenner, M., Reddy, K.R., A simple inexpensive piston corer for collecting undisturbed sediment/

water interface profiles. Journal of Paleolimnology 7. 1992, s. 157–161.
132 Renberg, I., Hansson, H., The HTH sediment corer. Journal of paleolimnology 40:2. 2008, s. 655–659.
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Från sedimentlagerföljden analyserades 48 prover avseende pollen och kolpartik-
lar.133 Av dem togs 39 ut med fyra centimeters intervall från ytan ner till 141 centimeter 
och från 141-219 centimeters djup togs nio spridda prover för att säkerställa en bak-
grundsbild av tillståndet innan människans verksamheter.134 Kolpartiklar i olika storlek 
(50–150 och >150 mikrometer) räknades i samma prover som gjorts för pollenanaly-
sen.135 Med röntgenfluorescensspektrometri (XRF) har Gruvsjöns sediment analyserats 
avseende 21 olika element i totalt 95 prover (olika djupnivåer i sedimentet). Häri ingår 
grundämnen såsom metallerna järn, koppar, bly, zink, samt kalcium, kalium, magnesi-
um och titan. 

En djup/åldermodell för sedimentlagerföljden har skapats med hjälp av fyra 14C-
dateringar av olika nivåer i sedimentet. Bland annat barr, andra växtrester och delar av 
insekter plockades ut från nivåerna 46–48 centimeter, 58 centimeter, 118–119 centi-
meter och 130–131 centimeter (Tabell 4). Dateringarna bedöms som rimliga med 
hänsyn till djup/åldermodellens sträckning (Figur 18) och modellen antyder även att 
sedimentationen varit mer eller mindre jämn över tid. Med djup/åldermodellen kan 
granens etablering i Gruvsjöns sediment dateras till cirka 600–500 f.Kr. och den åldern 
är i god överenstämmelse med dateringen av granens etablering i Norberg till cirka 500 
f.Kr., vilket ytterligare stärker modellens riktighet.136

När började man bryta berg i Garpenberg?
Genom att betrakta föroreningshistoriken i ljuset av den skogshistoriska bilden och 
fornlämningarna kan vi både säkrare och noggrannare datera bergsbrukets etablering i 
en komparation med jordbrukets utveckling och roll i Garpenberg. På så sätt kan vi 
skilja på regionala och lokala signaler samt i bästa fall även på signaler som hör samman 
med jordbruket snarare än med bergshanteringen.

De mest direkta indikationerna på något slag av metallhantering är när halten av 
föroreningar som sprids via luften och vattendragen avviker från värden som kan be-
traktas som normalvärden, det vill säga bakgrundsvärden. Med början för 3 000 år se-
dan låg halterna av bly (cirka 40 ppm) och koppar (cirka 30 ppm) på en låg och jämn 

133 Karlsson, B., Bergsbrukets början, samt dess och jordbrukets påverkan på vegetationen uti Garpenbergs socken i 
sydöstra Dalarna. Examensarbete i Biologi (2014: 6). Jägmästarprogrammet. Sveriges lantbruksuniversitet. 
Umeå 2014.

134 Moore, P.D., et al. 1991. Proverna behandlades enligt standardmetoder med 5 % kaliumhydroxid (KOH) 
och acetolys och monterades med saffraninfärgad glycerin på preparatglas. I mikroskop räknades cirka 
500 pollen i varje prov. De bestämdes till art, familj eller artgrupp enligt bestämningsnyckel. Beug, H.-J., 
Leitfaden der Pollenbestimmung für Mittereuropa und angrenzende Gebiete. Verlag Dr. Friedrich Pfeil. 
München 2004. Nomenklaturen följer Mossberg, B., Stenberg, L., Den nya Nordiska floran. Wahlström 
och Widstrand 2003.

135 Kolpartiklar kan indikera mänsklig aktivitet i form av eldning inom till exempel bergsbruket, men också 
naturlig skogsbrand. Större kolpartiklar kan indikera att branden varit lokal, vilket i synnerhet gäller 
partiklar som är större än 0,5 millimeter. Segerström, U., 2013.

136 Segerström, U., et al. 2010.
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Figur 17. Sedimentlagerföljden 
från Gruvsjön under bearbet-
ning på laboratoriet.

Figur 18. Djup/ålderdiagram för Gruvsjön. Modellen bygger på 
fyra 14C-dateringar och tar hänsyn till hela kalibreringsspänn-
vidden för varje daterad nivå (med 95 % konfidensintervall).

Tabell 4. 14C-dateringar av sedimentmaterial från Gruvsjön i Garpenberg.
Labnummer Provnummer Material 14C ålder Kalibrerad datering, 2 sigma 

(95 % sannolikhet)
Beta 361876 Gruvsjön 46–48 Bark, frön, 

skalbaggsdelar
  930±30 1020–1170 e.Kr

Beta 361877 Gruvsjön 58 Tallbarr 1020±30 980–1030 e.Kr
Beta 361878 Gruvsjön 

118–119
Barr, frön och 
bark

1930±30 10–10 e.Kr
20–130 e.Kr

Beta 361879 Gruvsjön 
130–131

Tallbarr 2040±30 160–130 f.Kr
110 f.Kr–20 e.Kr

Analyserna är g jorda vid Beta Analytic Inc. i Miami, Florida. Kalibreringen är g jord med programmet 
Calib Rev 6.0.0, INTCAL 13. Stuiver, M., Reimer, P.J. Extended 14C data-base and rivised Calib 3.0 
14C calibration program. Radiocarbon 35. 1993.
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nivå ända fram till omkring 400 f.Kr. vilket bör kunna betraktas som bakgrundsvärden 
(Figur 19). Mellan cirka 400 och 200 f.Kr. har något högre halter registrerats, men vär-
dena återgår till bakgrundsnivåer. Mellan cirka 100 e.Kr. och 300 e.Kr. ökade bly- och 
kopparhalterna igen, liksom även zink, varefter de åter igen går tillbaka till bakgrunds-
nivån. Den första höjningen är svårförklarad, och sannolikt inte från en lokal källa 
även om det inte helt kan uteslutas. Den senare ökningen, under de första århundrade-
na av vår tideräkning är möjligen resultatet av långväga vindtransporterade förorening-
ar från Romarrikets metallhantering.137 Men denna slutsats är inte helt entydig efter-
som båda signalerna även inkluderar ökade halter av koppar och zink, något som inte 
kan förklaras med föroreningar från Romarrikets metallhantering. 

Omkring andra halvan av 400-talet började en permanent uppgång av metallföro-
reningar som bly, koppar och zink. Halterna av titan, som är en jordartsmetall och där-
för kan utgöra en indikator för erosion, är dock oförändrade och det är svårt att enty-
digt bedöma om föroreningssignalen är av strikt lokalt ursprung eller från en källa 
längre bort. Från 1000-talet ökade halterna av bly, koppar och titan och den sistnämn-
da indikerar att även erosionen ökade under perioden. Denna signal kan antas vara från 
en lokal verksamhet som också har lett till ett inflöde av jordartsmaterial till sjön.138

Nästa påtagliga förändring skedde omkring 1350 e.Kr., då halterna av samtliga tre 
metaller ökade mycket kraftigt ända fram till omkring 1800-talets början. Denna 
förändring i koncentrationer är snarast förväntad och i god överensstämmelse med de 
skriftliga källmaterialen. Efter 1800-talets början har halterna minskat och särskilt på-
tagligt gäller det titan.

För 3 000 år sedan dominerade trädslagen tall och björk i skogarna runt Gruvsjön 
(Figur 20) där även ek, ask, alm och lind tillsammans utgjorde ett påtagligt inslag (cirka 
7 % i pollendiagrammet). Omkring 500 f.Kr. blev granen ett viktigt trädslag i regionen 
och i samband med denna förändring fick även tall en större betydelse på bekostnad av 
björk och andra lövträd. Al växte framför allt kring sjön och utmed bäckarna och det 
fanns även gott om buskar såsom en, sälg och hassel/pors. Totalandelen trädpollen (Fi-
gur 19 och 20) tyder på att skogen var sluten och i ett naturligt tillstånd. Förutom gräs 
fanns det få växter som indikerar öppna marker.

Omkring cirka 400–500 e.Kr. utgörs de första tecknen på mänsklig aktivitet i om-
rådet av två pollen av sädesslagstyp, det ena från råg (det andra icke artbestämt). Under 
den perioden ökade andelen gräs något och enstaka fynd av ogräs såsom brännässla 
och stinksyska har registrerats. Granen gick tillbaka under perioden, men totalandelen 
skog tyder på att skogen var sluten. Av sjöns växter kan braxengräs i någon mån ha 

137 Denna föroreningssignal har identifierats över nästan hela Europa; Renberg, I., Brännvall, M.-L., Bindler, 
R., Emteryd, O., Atmospheric lead pollution history during four millennia (2000 BC to 2000 AD) in Sweden. 
Ambio 29:3. 2000, s. 150–156.

138 Segerström, U., et al. 2010.
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Figur 19. Sammanfattande diagram för Gruvsjön. Uppifrån och ner visas i tur och ordning koncentra-
tionen av bly, koppar, zink och titan, därefter kvoten av bly/titan, andelen summa trädpollen, kolpar-
tiklar, apofyter samt totalandelen pollen från odlade växter, det vill säga sädesslag.
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Figur 20. Pollendiagram från 
Gruvsjön. För förklaringar se fi-
gurtext 10.
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 gynnats, vilket möjligen kan tolkas i termer av en sedimentförändring.139 Kolpartiklar har 
registrerats i endast låga halter under hela perioden. Det är svårt att entydigt tolka de sig-
naler som registrerats. Säd har troligen odlats i närområdet men endast i liten skala.

På 1000-talet har sädesslaget korn registrerats, men endast få ogräs eller andra stör-
ningsgynnade arter har identifierats. Noterbart är ändå att andelen gran minskade på-
tagligt och att enbusken ökade i betydelse och att den kom att bli ett bestående inslag 
i vegetationen framöver. Detta skedde samtidigt som andelen kolpartiklar ökade. 

Omkring 1200-talet blev jordbruket, i form av odling av korn och råg och kreaturs-
bete viktigt i området runt Gruvsjön. Med dessa ökade även andelen gräs, halvgräs och 
syror vilka samtliga signalerar mera öppna skogar och skogsbete. Bland buskarna ser vi 
en ökning av andelen en och nu skedde även stora förändringar i skogen. Tall och gran 
minskade kraftigt. Minskningen av ädla lövträd som startade redan tidigare accentue-
rades och allt detta resulterade i att totalandelen skog påtagligt minskade under några 
hundra år framöver. I sjön blev braxengräs ett allt vanligare inslag. Lika påtaglig är den 
mycket stora ökningen av andelen kolpartiklar, både större och mindre, som avsattes i 
sjöns sediment under denna period som pågick fram till omkring 1800-talets början.

Bergsbruket, jordbruket och skogen i Garpenberg
Sjöns storlek har betydelse för hur stor del av föroreningar och pollen som represente-
rar en lokal respektive regional signal. Ju mindre sjön är desto större andel kan antas 
härröra från en lokal källa.140 Två närliggande sjöar kan därför visa något olika signaler 
och representera olika stora källområden.141 Trots att Gruvsjön är en medelstor sjö har 
det betydelse att den ligger i en skogklädd dalgång och det minskar andelen regionalt 
vindspridda föroreningar och pollen. Avrinningsområdet är relativt litet vilket gör att 
källområdet för de vattenburna föroreningarna är begränsat. Resultaten bör spegla 
händelser lokalt kring Gruvsjön, men man bör ändå vara försiktig med tolkningen av 
riktigt små förändringar i resultaten. 

Perioden cirka 300 f.Kr.–300 e.Kr.
Omkring 300-talet f.Kr. och i början av vår tideräkning ökade andelen av till exempel 
smörblommor, gräs, kolpartiklar och inte minst halterna av bly och koppar temporärt. 
Metallhalterna kan mycket väl vara resultatet av luftburet nedfall från en fjärran källa, 
såsom vi känner till har skett under de första århundradena av vår tideräkning. Vi kan 

139 Braxengräs har visat sig gynnas av erosion och en möjlig gödningseffekt; Vuorela, I., Microspores of Isoetes 
as indicators of human settlement in pollen analysis. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 56. 1980, s. 
13–19.

140 Bradshaw, R.H.W., Spatially-precise studies of forest dynamics. Vegetation history. Handbook of vegetation 
science 7. 1988, s. 725–751.

141 Karlsson, J., Berg, A., 2012.
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dock inte helt utesluta lokala händelser, eftersom kopparhalten, kolpartiklarna och för-
ändringen av vegetationen, trots att signalen är svag, snarast tyder på detta. Den bak-
omliggande orsaken är dock oklar, möjligen kan det i båda fallen röra sig om lokal 
brand eller en större skogsbrand som kan ha lett till exponering av ytliga malmkroppar 
och påföljande vittring.

Eventuell odling omkring 400–600 e.Kr.
De första entydiga tecknen på mänsklig närvaro är ett pollen av råg omkring 400 e.Kr. 
och ytterligare ett pollen av sädesslagstyp kring 500-talet. Dessa bör dock tolkas försik-
tigt, då enstaka pollen kan flyga långa sträckor.142 Det som ändå gör fynden intressan-
ta är att de sammanfaller med en liten ökning av andelen gräs samt en nedgång i ande-
len gran. Detta kan vara en lokal händelse och att man då har odlat i liten omfattning i 
närheten av Gruvsjön.143 Kolpartiklarna tillför inget nytt under denna specifika period 
och representerar förmodligen naturliga bränder. Förutom granens tillbakagång, är det 
endast vattenväxten braxengräs som kan tolkas i termer av en störning på markerna 
runt sjön.144 Det finns emellertid inget stöd för detta i halten av jordartsmetaller. Hal-
terna av bly och koppar ökade svagt och oregelbundet sedan cirka 400-talet, men för-
ändringarna är trots allt svårtolkade i skenet av den samlade informationen.

Småskalig metallhantering, skogsbete och odling 700–1300 e.Kr.
Andelen gran minskade periodvis efter omkring 700–800-talen, liksom även ädellöv-
träden gjorde. Ett ökat inslag av enbuske och risväxter, så som ljung, samt syror tyder 
på att skogarna blev något öppnare och att mer ljus nådde ner till marknivå. Föränd-
ringarna kan vara en följd av skogsbete i området.145 Ädellövträdens tillbakagång har 
föreslagits vara en följd av kreatursbete samtidigt som lövträden missgynnades av en 
långsiktig klimatförsämring.146

Omkring 1000-talet tyder förekomsten av sädesslag på att man började odla lokalt. 
Den totala skogsandelen minskade, särskilt påtagligt gäller det granen. Andelen kol-
partiklar samt bly- och kopparhalterna i sedimentet ökade liksom även halten titan. Ti-
tan indikerar att erosionen ökade under perioden från 1000-talet och framåt. Troligt-
vis fanns åkerodlingar i närheten av Gruvsjön och möjligen hade även en småskalig me-
tallhantering startat. Kanske är det från och med 1000-talet som permanent bebyggelse 
etablerades vid Gruvsjön.

142 Hjelmroos, M., Evidence of long-distance transport of Betula pollen. Grana 30. 1991, s. 215–228, Behre, K.-E., 
The interpretation of anthropogenic indicators in pollen diagrams. Pollen et Spores 23. 1981, s. 225–245.

143 Emanuelsson, M., Segerström, U., Medieval slash-and-burn cultivation. Strategic or adapted land use in the 
Swedish mining district? Environment and history 8. 2002, s. 173–196.

144 Vuorela, I., 1980.
145 Behre, K.-E., 1981, Segerström, U., et al. 2010.
146 Segerström, U., Emanuelsson, M., 2002.
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Bergsbruket och jordbruket 1300–1800 e.Kr.
Vid omkring 1300-talets mitt började påtagliga förändringar; trädlösa områden skapa-
des, odlingar anlades i större omfattning, gruvor öppnades och metallhantering be-
drevs i stor skala. Denna period kännetecknas av en markant ökning av andelen gräs, 
halvgräs liksom av sädesslagen råg och korn (Figur 20). Även en, syror och örter i all-
mänhet ökade. Den totala trädandelen minskade påtagligt och det är främst tall som 
står för minskningen. I sjön reagerade braxengräs positivt på de yttre förändringarna, 
troligtvis som ett resultat av ökad erosion och näringstillförsel till sjön.147 Andelen kol-
partiklar, såväl större som mindre storlekar ökade kraftigt i periodens början och spreds 
i stora mängder fram till omkring 1700-talets slut. Andelen titan, koppar, zink och bly 
(Figur 19) ökade mest påtagligt från omkring 1350.148 

De plötsligt mycket högre andelarna av koppar, bly, zink och kolpartiklar visar en-
tydigt, att ett storskaligt bergsbruk etablerades senast omkring 1350 e.Kr. och detta 
skedde mest troligt i nära anslutning till Gruvsjön. Bergsbruket förbrukade mycket ved 
och kol och släppte ut föroreningar såsom tungmetaller. En stor del av grundämnena 
bör ha haft lokalt ursprung då de finns i malmen.149 Även det lokala jordbruket fick 
större betydelse från 1300-talets början. Ökningen av en, gräs, syror, och örter tyder på 
att ängsmarkerna ökade och att skogarna öppnades upp av skogsbete och huggning-
ar.150 Från 1300-talet ända fram till 1800-talet var skogen runt Gruvsjön utglesad och 
starkt påverkad av människan. Trots det är det mest troligt att landskapet som helhet 
fortfarande var dominerat av skogsmark.

Jordbrukets tillbakagång och skogens återkomst omkring 1800-talet
Förändrade förutsättningar för gruvnäringen, med minskat ved- och kolbehov tack 
vare effektivare teknik, ledde till mindre påverkan på skogen från gruvindustrin. Tidi-
gare trädlösa områden växte igen och den totala trädandelen ökade när bergsbruket 
moderniserades, kanske framför allt drivet av tekniska förändringar. Under den här 
 perioden minskade också betydelsen av jordbruket och skogen återerövrade tidigare 
jordbruksmark. Det är tydligt att inägomarken kring Gruvsjön har minskat om man 
jämför historiska kartor med dagens kartmaterial.151 Landskapet blev därför mer skogs-
dominerat och fick en mindre jordbruksartad prägel. Dagens skogar runt Garpenberg 

147 Vuorela, I., 1980.
148 Halterna koppar och bly ökade från 400 till 1 250 ppm fram till mitten av 1500-talet. Halterna av zink 

ökade under samma period från 1 500 till 4 000 ppm.
149 Vivallo, W., 1984.
150 Segerström, U., Emanuelsson, M., 2002.
151 Lantmäteriet. Charta övfer Kungsgården, med therunderlydande hemman och lägenheter (kartografiskt 

material) 20-GAR-26. 1780, Lantmäteriet. Charta öfver Hesshyttemantalets inägor (kartografiskt 
material) 20-GAR-77. 1822, Lantmäteriverket. Gula kartan. Garpenberg 12G:63 (kartografiskt material) 
1:20 000, Gävle 1993.
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har dock en trädslagsblandning som är starkt förändrad jämfört med för 1 000 år se-
dan. Idag är det björk som står för igenväxningen. Tallen är kvar där den funnits sedan 
jordbruket och bergsbruket etablerade sig. Granen däremot har en mindre betydelse 
idag och av de sydliga, ädla lövträden finns endast en obetydlig andel kvar. Denna typ 
av trädslagsskifte har även konstaterats i andra studier.152 

Andelen en, syror, ogräs och örter minskade som en effekt av att skogsbetet upp-
hörde och då det tidigare öppna skogslandskapet slöt sig igen. Odling av säd har i nå-
gon omfattning överlevt fram till idag, men förmodligen på avsevärt mindre arealer i 
modern tid än vid 1800-talets slut. Fortsatt drift av gruvan, bebyggelsen i Garpenberg 
samt skogsbruket har gjort att de störningsgynnade växterna ändå finns kvar.

Förekom storskaligt bergsbruk i Garpenberg omkring 1350 e.Kr.?
Det är svårt att helt entydigt fastslå när metallhanteringen först började, vilken teknik 
det rörde sig om och huruvida det var koppar eller järn. En småskalig metallhantering 
ger förmodat svaga signaler, likaså ifall verksamheten låg en bit ifrån sjön vilket 
försvårar tolkningen. De två tidigaste svaga uppgångarna för metallföroreningarna, 
århundradena före och efter Kristi födelse hör troligtvis inte samman med någon lokal 
metallhantering utan är förmodligen spår av brand och exponerade malmkroppar. 

Redan från tiden 400–1300 e.Kr. finns emellertid signaler som kan ha med en lokal 
metallhantering att göra, då koppar- och blyhalterna var högre än bakgrundsvärdena 
och då andelen tall periodvis minskade (Figur 19). Från cirka 700-talet och definitivt 
vid 900 e.Kr. ökade andelen kolpartiklar och störnings- eller betesgynnade växter, vil-
ket tyder på mänsklig närvaro. Från 900-talet kan någon form av metallhantering ha 
ägt rum, då både koppar- och blyhalterna avviker från bakgrundsvärdena. Området 
kan till en början ha varit en utmark som man utnyttjade för metallframställning och 
bete, men så länge vi inte vet om källan till föroreningarna är malm från Bergslagen, är 
det omöjligt att dra några entydiga slutsatser om en lokal metallhantering.

Gruvdriften i Garpenberg kan skriftligen beläggas från 1402 och i det närbelägna 
Vikaberg från 1354.153 I denna studie visar kolpartiklarna och metallföroreningarna, 
att den stora etableringen av bergsbruket i Garpenberg skedde omkring 1300–1350 
(Figur 19). Det arkeologiska materialet stödjer en snabb utveckling av bergsbruket i 
Garpenberg under 1100–1300-talen.154 Blyisotopsammansättningen från sjön Åsgarn 
cirka åtta kilometer söder om Garpenberg sjönk redan omkring 1000-talet till en nivå 

152 Segerström, U., Emanuelsson, M., 2002, s. 181–190, Lagerås, P., 2007, Segerström, U., 2013.
153 Gruvorna bör rimligen ha varit i bruk en tid innan de har hunnit nämnas skriftligen. Detta medför att 

de historiska dokumenten inte säkert kan fastställa när bergsbruket i Garpenberg började, men väl en 
minimiålder för det; Rönnegård, S., 1957. 

154 Berg Nilsson, L., 2013.
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som indikerar att från den tidpunkten är föroreningarna från Bergslagen.155 Datering-
en i Gruvsjön till 1300-talet stämmer överens med uppgiften i Nils Rabenius förfalska-
de biskopskrönika. Israel Erlandsson Ängel skulle ha låtit ta upp gruvor i Garpenberg 
under 1300-talets början, en notering som kanske inte helt är tagen ur luften.156

Bergsbruket i Garpenberg är yngre än i Norberg, Falun och Nora
Falu koppargruva ligger cirka 50 kilometer nordväst om Garpenberg. Gruvan om-
nämns i skrift tidigt, redan 1288.157 I några tidigare studier framförs att koppar har 
börjat brytas där något eller några århundraden före 1000-talet, till och med så tidigt 
som 400–700 e.Kr.158 Bland annat tas en tidig ökning av andelen kolpartiklar som in-
täkt for kolning för metallhantering, en tolkning som inte är självklar, eftersom en för-
ändrad brandregim också kan vara ett resultat av betesbränning. Inte heller är datering-
arna helt entydigt belagda och det finns fog för att behandla dateringen till före 1000-ta-
let med stor försiktighet. Nya dateringar från sjöarna Tisken och Runn (delvis baserade 
på varviga sjösediment) tyder snarare på en datering omkring 1250 när det gäller den 
storskaliga kopparhanteringen i Falun.159 Det utesluter inte en tidigare fas av småskalig 
metallproduktion, men idag kan vi inte bekräfta den mera storskaliga bergshantering-
en i Falun tidigare än cirka 1250.

I Norberg cirka 40 kilometer sydväst om Garpenberg, har man mestadels brutit järn-
malm. Pollenanalyser, metallanalyser och arkeologiska lämningar pekar entydigt på sam-
banden mellan vegetationsförändringar, bergsbruket och jordbruket.160 Svaga spår av me-
tallhantering finns sedan 900-talet, men från omkring 1100-talet visar resultaten entydigt 
ett bergsbruk i större skala. Vid sjön Kalven skedde en stark decimering av andelen träd 
under den tidsepok som gruvbrytning, järnhantering och jordbruk var igång.161 Det är 
särskilt barrträden som minskar i andel och kan möjligen ha inneburit lokal skogsbrist 

155 Taberman, I., 2007, daterar förändringen till 1000-talet e.Kr. Emellertid grundar sig dateringen i studien 
på ett mycket begränsat material och bör därför betraktas med viss försiktighet.

156 Rönnegård, S., 1957. Intressant i sammanhanget är också en notering om att Thomas Litlagarp från Falun 
skulle ha brutit malm i Garpenberg under mitten av 1300-talet.

157 Pettersson Jensen, I.-M., Norberg och järnet. Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen. 
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. Nr 46. Jernkontoret 2012.

158 Lundqvist, G., Falu gruvas ålder i geologisk och arkeologisk belysning. Två undersökningar utgivna av Stora 
Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1963, s. 7–56, Qvarfort, U., The influence 
of mining on Lake Tisken and Lake Runn. Bulletin of the geological institutions of the University of 
Uppsala. N.S. Vol 10. Uppsala 1984, s. 111–130, Eriksson, J.-A., Qvarfort, U., Age determination of the Falu 
copper mine by 14C-datings and palynology. GFF vol 118. Stockholm 1996, s. 43–47.

159 Bindler, R., Rydberg, J., Revisiting key sedimentary archives yields evidence of a rapid onset of mining in the 
mid-13th century at the Great Copper Mountain, Falun, Sweden. Manuscript in review.

160 Segerström, U., et al. 2010, Bindler, R., et al. 2011, Pettersson Jensen, I.-M., 2012.
161 Segerström, U., et al. 2010.
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kring Kalven. Spår av jordbruk vid sjön Kalven dateras till 900-talet, och expansion kan 
noteras omkring 1050, 1250 och 1600-talet.162

Från Moshyttan utanför Nora, i södra Bergslagen och cirka 130 kilometer sydväst 
om Garpenberg, har tidigare analyser indikerat att en hyttverksamhet börjat redan på 
1000-talet.163 Preliminära resultat av en ny studie omfattande metall- och pollenanaly-
ser pekar snarare på att en hyttverksamhet började i mitten av 1200-talet, medan od-
ling kan dateras till 1000-talet.164 Efter att hyttan etablerades förändrades trädslagssam-
mansättningen svagt med något högre andel björk och något mindre andel tall och 
gran.

Jordbruket eller metallhanteringen, vad kom först?
Vad som fanns först i Garpenberg av metallhantering och jordbruk är osäkert, då de 
äldsta spåren av de båda verksamheterna är diffusa. Ett småskaligt jordbruk bör också 
ha haft ett behov av metaller. Omkring 400-talet har ett rågpollen registrerats (Figur 
19) och detta kan betyda att någon odlat i närheten av Gruvsjön. Ett enstaka rågpollen 
kan dock ha transporterats långt, då rågpollen produceras i stora mängder och lätt 
sprids för vinden.165 Emellertid har även i Norberg enstaka pollen av sädesslag daterats 
till tiden före 1000-talet och i Rosendal endast cirka 3 kilometer söder om Norberg fö-
refaller odling ha bedrivits regelmässigt redan på 1000-talet och bete samt slåtter dess-
förinnan.166 Fram till 700-talet har i Garpenberg endast en låg andel störningsgynnade 
växter registrerats, vilket talar emot en lokal odling (Figur 19). De växter som registre-
rats är troligen inte kopplade till människan utan indikerar naturliga störningar av vind 
och bränder i skogarna runt Garpenberg. 

De första relativt tydliga vegetationsförändringarna som kan relateras till männis-
kan dateras till omkring 700–850 e.Kr., då betesgynnade växter såsom en och syror in-
dikerar skogsbete (Figur 20). Då ökade halten av föroreningar samtidigt som jordbruk 
etablerades. Det är svårt att entydigt avgöra om en störning beror på jordbruk eller 
 metallhantering eftersom effekten av att man hugger eller glesar ut skogen är likartad 

162 Sjön Kalvens sediment är varvigt det vill säga avsatt som tunna årslager vilket gör att dateringen av olika 
händelser i sjöns närhet har kunnat göras med en hög precision; Segerström, U., et al. 2010.

163 Wetterholm, A., Masugnsstudier i Nora bergslag. Humanistica Oerebroensia, Artes Et Linguae. Humanistic 
Studies at the University of Örebro 2. Järn och samhälle 1. 1998, Lidberg, W., Moshyttan. Sweden’s oldest 
known blast furnace? A multiproxy study based on geochemical and pollen analyses. MSc Thesis Geoecology, 
University of Umeå 2012. 

164 Myrstener, E., Lidberg, W., Segerström, U., Biester, H., Bindler, R., Tracing the establishment of a medieval 
blast furnace in central Sweden: the continuous sediment record as an archaeological toolbox. (Manuscript in 
review).

165 Hjelmroos, M., 1991.
166 Törnqvist, A., Bergsbruk och aristokrati. Järnhantering och landskap i Norbergs bergslag 800–1580. Avh. 

Meddelande 138 från Kulturgeografiska institutionen. Stockholms universitet 2008.
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oavsett avsikten.167 Därtill kan uttag av bränsle för metallframställning mycket väl leda 
till att man sekundärt brukade området för odling eller bete. De olika signalerna följer 
varandra ganska väl när de blir tydligare från 700-talet och framåt. Ökande andel kol-
partiklar kan bero på betesbränder, men kan även härröra från metallframställning. 
Värt att notera är att enbusken, som är känslig för brand, inte minskade i andel, vilket 
kan tolkas som att det inte handlade om okontrollerade skogsbränder utan snarare 
kanske om behovet av kol och/eller bete.

Nästa förändring skedde på 1000-talet, då odling introducerades, mest troligt lo-
kalt i Garpenberg (Figur 19). Det rör sig om korn från 1000-talet samt korn och råg re-
gistrerade från 1200-talet och framåt. Odlingen bör ha varit lokal eftersom även gräsen 
ökade som ett resultat av avverkningar. Med början på 1000-talet ökade halterna av ti-
tan i sjösedimentet och indikerar att det skedde en viss erosion från störda markytor 
(Figur 19).

Runt 1350 e.Kr. skedde nästa expansion av jordbruket och nu även av metallhante-
ringen. Fler inägor skapades och i området närmast kring sjön blev skogen allt mera på-
verkad. Det är också mellan 1300-talet och sent 1800-tal som andelen skog är som 
lägst. Det berodde förmodligen på att man tog upp inägor, åkrar, lindor och ängar, 
men med största sannolikhet även på att man högg bränsle till gruvorna och hyttorna 
samt höll djur på skogen. Bergsbruket innebar fler arbetsmöjligheter och att fler kunde 
bo i Garpenberg. Befolkningen behövde mat och gruvorna behövde remmar och drag-
djur. Jordbrukets utveckling styrdes möjligen av bergsbrukets behov som var den do-
minerande näringen.168

Rubrikens fråga är således inte helt lätt att besvara, men det mesta pekar på att jord-
bruket och metallhanteringen etablerades samtidigt i mycket liten skala redan under 
de tidigaste skedena. Den arkeologiska forskningen pekar på att jordbruk kan ha före-
gått bergsbruket, men detta är fortfarande osäkert.169 Entydigt är dock, att när bergs-
bruket fick större betydelse från och med 1300-talet, var även jordbruket mycket vik-
tigt.

En datering av skogsbetet till 700-talet i Garpenberg är inte helt orimlig. I Norberg 
började skogsbetet möjligen något århundrade tidigare eller samtidigt som i Garpen-
berg.170 Odlingen verkar dock i Norberg ha börjat närmast samtidigt som betesdriften, 
medan i Garpenberg verkar skogsbete ha funnits innan permanenta åkrar etablerades 
runt 1000-talet. Den jordbruksexpansion som skedde i Norberg vid 1000-talet och 
sent 1200-tal överensstämmer emellertid med jordbruket i Garpenberg. Den sista 

167 Lagerås, P., 2007.
168 Ugla, S., ’Garpenbergs socken’, i: Widstrand H., (red.). Näsgårds län i Dalarna, Husby, Hedemora, 

Garpenberg, Folkärna, Grytnäs, Avesta, By i forna tider. Ågren & Holbergs Tryckeri AB. Sala 1943, s. 139–
189.

169 Pettersson Jensen, I.-M., 2012, Törnqvist, A., Bergsbruk och aristokrati – Järnhantering och landskap i 
Norbergs bergslag 800–1580. Avh. Stockholms universitet, Stockholm 2008.

170 Segerström, U., et al. 2010.
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 expansionen vid 1600-talet i Norberg blev dock aldrig av i Garpenberg. Andelen sä-
deslag och störningsgynnade växter är lägre i Garpenberg än i Norberg, vilket kan be-
tyda att jordbruket har varit mer utbrett i Norberg.

I Moshyttan utanför Nora kan skogsbetet ha börjat redan på 200-talet, alltså långt 
tidigare än i Garpenberg.171 En första odlingsfas runt 1000-talet överensstämmer med 
dateringen av odlingen i både Garpenberg och Norberg. Sammanfattningsvis tyder 
detta på att jordbruket i Garpenberg utvecklades på samma sätt som i övriga Bergsla-
gen, då jordbruket övergick från att ha varit en extensiv betesdrift till en kombination 
av djurhållning och odling kring 1000-talet.172

Skogen i bergsbrukets spår
Bergsbruket behövde ved, träkol och virke till konstruktioner samt redskap och påver-
kade därmed skogarna i hög grad och mera påtagligt ju närmare bruken man kom. Hur 
stor påverkan var och om det verkligen var virkesbrist under 1600- och 1700-talen är 
osäkert. Även Garpenbergs skogar påverkades, periodvis kan det rent av ha varit brist 
på duglig skog närmast gruvorna och hyttorna, men främst lokalt och med följd att en-
staka bruk lades ner på grund av att kolet inte kunde fraktas långa sträckor utan att ska-
ka sönder.173 Landskapet bör ändå ha varit så skogbeväxt att man i de flesta fall kunde 
tillgodose brukens behov av ved och kol. Kronan försökte fördela skogarna på bruken 
genom privilegier samt genom att flytta vissa bruk till mer skogklädda områden.174 Pri-
set på träkol sjönk i själva verket under 1700-talet trots påstådd brist på skog.175 Då bör 
det ha funnits skog åtminstone på regional nivå.

Hur såg skogarna ut i området kring Gruvsjön och hur förändrades de i samband 
med en långvarig påverkan från bergsbruket och bebyggelsen? Inägomarken var oftast 
belägen närmast vattendragen och områdena runt omkring var skogsmark. Rimligen 
var området närmast Gruvsjön öppnare än områden längre bort. Resultaten tyder på 
att det var främst tall som minskade omkring Gruvsjön. Vid både Lapphyttan, öster 
om Norberg, och Kalven skedde motsvarande nedgång först något århundrade efter 
det storskaliga bergsbrukets början, trots att andelen tall minskade redan vid tidig 

171 Lidberg, W., 2012, Törnqvist, A., 2008 antyder dock att jordbruk kan ha förekommit även i trakterna av 
Norberg något århundrade tidigare.

172 Törnqvist, A., 2008 tolkar det på liknande sätt. Rönnegård, S., 1957. Förmodligen är dock jordbruket i dessa 
områden lite yngre än i området kring exempelvis Dalälven, som varit en mer utpräglad jordbruksbygd.

173 Lindberg, E., ’Var det brist på träkol som begränsade det svenska smidet under 1700-talet?’, i: Med 
Hammare och Fackla XXXVIII. Sancte Örjens Gille. Edita Norstedts Tryckeri. Stockholm 2004.

174 Wieslander, G., Skogsbristen i Sverige under 1600- och 1700-talen. Svenska skogsvårdsföreningens tidskrift 
1936, s. 598.

175 Jörberg, L., A History of Prices in Sweden 1732–1914. Lund 1972, Kardell, L., Arkiv och skogsvetenskap. 
Arkiv i Norrland 16. 1999, s. 177–194. Kardell för fram en teori om varför det finns så många skildringar av 
virkesbrist och menar, att då som nu ser man skogarna från vägarna och vägarna går fram närmast bygden. 
Där bör det logiskt sett ha varit mest påverkan på vegetationen.
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medeltid. Detta kan förklaras med att lövträden kompenserar till att börja med genom 
en föryngringspuls. I Garpenberg verkar något ha hållit tillbaka lövträden redan från 
början. Kanske har de i viss mån använts som bränsle, kanske har betande tamdjur i hö-
gre grad hållit dem tillbaka. Det som talar för det sistnämnda är att björken ökade kraf-
tigt när gräs, halvgräs och betesindikatorerna senare minskade. Jordbruket expandera-
de, samtidigt som bergsbruket och de enskilda effekterna på skogen inte entydigt går 
att skilja åt vilket är i linje med Lagerås resonemang.176

I området runt Gruvsjön bör det ha funnits en hel del skog, men hur den såg ut och 
om den var duglig för kolning och gruvved är svårt att säga. Samuel Ugla skriver under 
mitten på 1700-talet att skogarna var ”präktiga” samt dominerades av tall och gran.177 
De skulle också ha räckt till för bergsbruket även under dess storhetstid, vilket han fin-
ner märkligt. Även Hülphers skrev att åtminstone tillräckligt med skog fanns i alla by-
ar.178 Slutsatsen blir att någon akut virkesbrist inte har rått under 1700-talet och att 
skogsmark var det dominerande ägoslaget. Skogarna var dominerade av barrträd, men 
björk bör ha varit ett relativt vanligt inslag och det fanns små förekomster av andra 
trädslag såsom ek, alm, lind och hassel. Hur lämpliga skogarna var att hugga bränsle i 
varierade eftersom de var kraftigt påverkade av upprepade huggningar och en stor del 
var ungskogar där träden var för unga för att avverkas.

Skogarna omkring Garpenberg har förändrats både av naturliga orsaker och av 
mänsklig påverkan. Skogarna för 3 000 år sedan bör ha varit mer komplexa med träd av 
olika ålder, en blandning av trädslag med inslag av ädla lövträd och troligen mera död 
ved än idag. Naturliga skogsbränder påverkade föryngringen och därmed fanns 
förutsättningar för en stor artrikedom. Den viktigaste naturliga förändringen är gra-
nens etablering för 2 500–2 600 år sedan.179 Efterhand förändrades detta ekosystem 
delvis på grund av betande tamdjur, jordbruk och bergsbruk. Denna nya markanvänd-
ning förändrade artsammansättningen till förmån för jordbrukslandskapets öppen-
marks- och ängsväxter. Även skogarnas artsammansättning förändrades med fler betes-
gynnade växter. 

Under 1900-talet, då villkoren för jordbruket och bergsbruket förändrades, började 
en igenväxning när en del av inägorna lämnades, vilket medförde att den öppna  markens 

176 Lagerås, P., 2007.
177 Ugla, S., 1943 uppger även att det fanns björk, alm, lind, ask, al, en, poppel (med poppel menar han 

troligen asp), lönn och rönn.
178 Hülphers, A., Dagbok öfver en resa genom de, under Stora Kopparbergs höfdingedöme lydande län och 

Dalarne år 1757. Falu nya boktryckeri aktiebolag. Falun 1957. Hülphers skriver, att på grund av kolningen 
bestod skogarna till stor del av yngre tall- och granskogar.

179 Granen trängde oftast undan björken och i viss mån även tallen. Segerström, U., et al. 2010. Bradshaw, 
T.H.W., Lindblad, M., Regional spread and stand-scale establishment of Fagus sylvatica and Picea abies 
in Scandinavia. Ecology 86:7. 2005, s. 512–518. Detta stämmer också i Garpenberg, där björken klart 
minskade då granen etablerades. I Garpenberg påverkades dock inte tallen nämnvärt. Granen etablerades 
inte i lika hög grad på torra tallhedar, utan på näringsrika och fuktigare marker som tidigare hade främst 
lövträd.
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arter såsom örter minskade. Bergsbrukets och jordbrukets påverkan minskade även på 
skogen. Skogsbruket tog över och fortsatte att sköta skogarna men nu genom att hålla 
skogarna likåldriga. Det tidigare markutnyttjandet genom upprepade avverkningar 
och skogsbete har lett till dagens skogar i Garpenberg som förmodligen är mindre art-
rika, har färre gamla träd och mindre andel död ved, en annan åldersstruktur och art-
sammansättning än för 3 000 år sedan. 

Trots Garpenbergs läge vid den biologiska norrlandsgränsen, där sydliga och nord-
liga arter möts med förutsättningar för en hög artrikedom, är den biologiska mångfal-
den troligen lägre idag än den var i det gamla jordbrukslandskapet eller i de blandsko-
gar som fanns för 3 000 år sedan. Artrikedomen har alltså förändrats över tiden och det 
har varit olika artgrupper som dominerat under olika perioder. Dagens ekosystem är 
kanske de minst artrika. Det är dock fortfarande en hel del mänskliga störningar idag i 
form av gruvdrift och skogsbruk, vilket har lett till att andelen störningsgynnade arter 
fortfarande är hög. Den starka huggningen av tall under 1300–1800-talen har lett till 
att trädslagsblandningen har förändrats till förmån för björk. En viss andel ädla lövträd 
finns dock fortfarande kvar inom reservaten i Garpenberg.180

Införandet av odlade växter utgör också ett bestående inslag. Markutnyttjandet har 
lett till att få områden i Garpenberg är opåverkade av människan. Utan malmtillgång-
arna hade Garpenberg troligen varit mycket glesare befolkat, en skogsdominerad ut-
marksbygd med några mindre bondbyar och ensamgårdar. Då hade vegetationshisto-
rien i Garpenberg sett annorlunda ut än vad den gör idag.

Den här studien visar att det är fullt möjligt att Garpenberg är äldre än vad de his-
toriska dokumenten på 1300- och 1400-talen kan belägga. I det närbelägna Vikaberg 
bröt man till skillnad från Garpenberg inte koppar utan järn. Det har varit en diskus-
sion om vilket som är äldst och hur det har samspelat med Garpenberg.181 Det skulle 
vara intressant med en liknande studie vid Vikaberg för att jämföra med Garpenberg 
med avseende på markutnyttjade och etablering och om avtrycket från en närbelägen 
järngruva skiljer sig från avtrycket efter en koppargruva.

Möre och Garpenberg i jämförande belysning
Skogarna var initialt slutna skogar dominerade av främst tall och björk med ett visst in-
slag av ek, lind och al. Under järnåldern ledde dock en succesivt ökande påverkan från 
människan till att skogarna i de båda regionerna sydöstra Småland och Bergslagen 
öppnades upp och fick ett ökat lövträdsinslag. I Möre är den sydliga lokaliseringen 
 påtaglig och inslagen av ädla lövträd framträdande. Bergslagen är emellertid geogra-
fiskt ett område där en boreal skog möter mera sydliga skogsinslag med en högre andel 

180 Länsstyrelsen i Dalarna. Bildandet av naturreservatet Realsbo domänreservat i Hedemora kommun. 
Beslut 1996-09-30. DNR: 231-5999-96 (2083).

181 Rönnegård, S., 1957.
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ädla lövträd såsom ek, alm, lind och hassel. I bergslagen etablerades gran som ett viktigt 
inslag i skogarna för mer än 2 000 år sedan medan gran etablerades i trakterna av Möre 
först omkring 800-talet men då som ett rätt blygsamt inslag i skogarna. I Möre kom 
granen inte att bli allmän förrän under 1800-talet. 

I pollenmaterialet från Möre finns betesröjning registrerat från 800-tal f.Kr., främst 
i form av ökande andel kolpartiklar, växter som indikerar bete och minskning av ande-
len träd. De äldsta möjliga (om än osäkra) indikatorerna på mänsklig påverkan i form 
av sädesodling dateras redan till cirka 1900 f.Kr. I Garpenberg och Bergslagen generellt 
är de tidigaste tecknen på odling och bete av mycket yngre datum; omkring 400–500 
e.Kr. har de första pollen från sädesslag registrerats i Garpenberg och då även pollen av 
ett fåtal ruderatväxter. Emellertid tyder varken andelen kolpartiklar eller totalandel 
skog på någon större påverkan från människan. 

Under järnåldern ökade inslaget av odlade växter och användningen av brand i 
Möre. Även om det är vanskligt att entydigt skilja på naturliga skogsbränder och brän-
der anlagda av människan pekar dock den nedgående trenden i andelen tall och ök-
ningen av gräs, bergssyra samt en på att människans inflytande ökade i området. I Gar-
penberg har pollen av korn daterats till 1000-talet, men andelen störningsgynnade ar-
ter såsom gräs och ogräs tyder inte på några större ingrepp av människan. Skogen 
reflekterar ändå viss störning eftersom andelen gran minskade och enbusken gynnades. 

Under medeltiden, när metallhanteringen och jordbruket blev viktigare, kom för-
ändringarna i trädslag och andel öppen mark att bli betydande i båda regionerna. Från 
1000-talet förekom kontinuerligt odling och bete i Möre och från 1200-talet var jord-
bruket ett permanent och viktigt inslag också i Garpenberg.

Ökad förekomst av kolpartiklar och framför allt blyföroreningar utgör kanske de 
mera direkta signalerna som kan tyda på att metallhantering förekommit. Genom de 
arkeologiska fyndmaterialen och skriftliga källmaterial från medeltiden kan vi knyta 
spåren i sjösedimenten respektive torvlagerföljderna från 1000–1400 e.Kr. till järnhan-
teringen. I Möre är det dock inte helt entydigt i vilken utsträckning till exempel skogs-
förändringarna eller kolpartiklarna härrör från järnframställningen respektive jordbru-
ket. Föroreningssignalen är svårtolkad i sina detaljer, medan det står helt klart att ande-
len kolpartiklar kraftigt ökade i torvlagerföljderna från omkring 1100-talet, vilket 
emellertid var samtidigt som även odlingen ökade vid samtliga lokaler. 

I Garpenberg tyder signalerna, förutom på ett begynnande jordbruk i slutet av järn-
åldern, att vi möjligen även skönjer en småskalig metallhantering som får sin början 
under perioden cirka 700–1300 e.Kr. Såväl bly- som kopparhalterna ökade och från 
1000-talet indikerar halterna av titan att det skedde en ökning av erosionen från mar-
kerna kring Gruvsjön, kanske i samband med etableringen av den första permanenta 
bebyggelsen vid sjön. Från 1300-talets mitt skedde mera påtagliga förändringar. Ande-
len av metaller och tungmetaller ökade mest påtagligt från omkring 1350, samtidigt 
som den totala andelen skog minskade kraftigt och jordbruket blev mycket viktigt. En 
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intressant reflektion är att järnet av allt att döma inte var kolonisationsdrivande vare sig 
i Garpenberg eller i Möre.

Med den kunskapen om de medeltida avtrycken kan vi betrakta äldre spår som har 
likheter med den medeltida perioden, till exempel i Möre från 200–450 e.Kr. och från 
700 e.Kr. Vid de nivåerna indikerar ökade andelar kolpartiklar, blyföroreningar och 
minskad andel träd, att metallhantering möjligen har förekommit redan under järnål-
dern. Det är dock helt nödvändigt att göra blyisotopanalyser för att avgöra om 
blynedfallet är av lokalt ursprung eller om det härrör från en källa längre bort, framför-
allt när det gäller det äldre nedfallet.

Är det då möjligt att skilja spåren efter järnhanteringen från spåren efter odling och 
bete? Odling kan ses i analyserna i form av odlade växter, ogräs samt kolpartiklar. Bete 
kan spåras med förekomst av kolpartiklar och betesindikatorer såsom växter i form av 
en, svartkämpar och syror. Möjlig järnhantering kan skiljas ut då andelen kol och Pb-
koncentration ökar samtidigt som det sker en nedgång i andelen trädpollen. Emeller-
tid är en minskning i andel träd och en trädslagsväxling även ett resultat av röjning för 
jordbruket. I Möre är det svårt att göra en entydig åtskillnad mellan effekterna av 
jordbruk och metallhantering. Kanske kan det delvis förklaras av skogstypen som där 
bestod av en högre andel lövträd. Kanske har man även använt lövträd i järnframställ-
ningen, vilket med en snabb återföryngring med lövträd inte gav upphov till en tydlig 
trädslagsväxling. I Garpenberg och Bergslagen var det tydligt att det främst var tall och 
gran som kom att användas och på de markerna skedde en återbeskogning med löv, vil-
ket således gav upphov till en momentan trädslagsväxling.

Påverkan från järnproduktion och jordbruk förekommer också på såväl kort som på 
lång sikt. Sporadiskt återkommande bete skapade öppnare skogar, vilket gynnade en ri-
kare flora. Det intensivare nyttjandet av marken under medeltiden ledde ändå till att fle-
ra arter minskade och försvann. Såväl i Möre som i Bergslagen mer eller mindre för-
svann ädla lövträd såsom ek och lind och detta var inte enbart en effekt av en klimatför-
sämring utan i stor utsträckning en effekt av bete eller uthuggning. Efter medeltiden 
minskade störningsgraden och de marker som tidigare hävdats växte igen, medan istäl-
let allt mer slutna skogar dominerades av tall och gran etablerades. I båda regionerna har 
granen kommit att bli en viktig beståndsdel i de skogar som etablerats efter 1800-talet.
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G e r t  M a g n u s s o n

Järn i smålandet Möre.
Kring teknik och bebyggelse i 

en medeltida skogsbygd

Inledning
Järnhanteringens betydelse för utvecklingen av medeltidens samhälle i det svenska ri-
kets sydöstra utkant har varit föremål för en vetenskaplig diskussion sedan 1920-talet.1 
Möre var ett frontområde mot det politiskt starkare danska riket i söder. Danmark, var 
under slutet av vikingatiden en nordeuropeisk stormakt och hade skapat sig ett Nord-
sjövälde, präglat av stora militära rustningar, ett omfattande kyrkobyggande, ett snabbt 
expanderande jordbruk och en bebyggelseutvidgning till tidigare marginalbygder med 
en ansenlig exploatering av naturresurser. Samtidigt fanns i Möre en politiskt kompe-
tent grupp som omorganiserade samhället ekonomiskt, politiskt och religiöst. Genom 
den katolska kyrkan blev smålandet Möre under medeltiden en del av en europeisk ge-
menskap. Förutom en religiös samhörighet fanns även en ekonomisk och teknisk ge-
mensamhet kring bland annat järnhanteringen, där alla krafter samverkade i moderni-
seringen av Sverige. Den metallurgiska processen gav förutsättningarna, men sedan 
kunde olika järnframställare variera olika konstruktioner, som hur man organiserade 
platserna. Här fanns stora skogsområden västerut, vilka före vikingatiden endast i min-
dre utsträckning förefaller ha varit koloniserade. Betydande skogsområden kolonisera-
des i hela Skandinavien under perioden 900–1350 och en dylik region utgjorde skogs-
bygderna i Möre i sydöstra Småland.

Efter att ha introducerats omkring 700 f.Kr. skedde järnhanteringens stora teknikut-
veckling under medeltiden och detta gällde såväl på den europeiska kontinenten som i 
Skandinavien. Järn producerades i en första fas i olika typer av blästerugnar, antingen i 
en hög schaktugn med nedgrävd slaggrop, en nedgrävd stenramsugn eller i form av en 
kupolformad ugn.2 Under 1200-talet utvecklades en rad olika typer av blästerugnar i till 

1 Magnusson, G., ’Möre. Järn och samhällsbildning i rikets marginal’, i: Med Hammare och Fackla XLI. 
Kristianstad 2010, s. 268ff.

2 Pleiner, R., Iron in Archaeology. The European Bloomery Smelters. Archeologický ústav AVČR. Prag 2000, 
s. 163.
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exempel Jämtland.3 Samtidigt etablerades masugnstekniken i Bergslagen.4 Från Hal-
land finns, även i ett europeiskt perspektiv, ett mycket tidigt belägg för vattendriven 
järnframställning, möjligen ett rennverk med vattendrivet hammarsmide vid Uggle-
hult och parställda blästerugnar vid Järnvirke, båda i Tvååkers socken. Det äldsta skrift-
liga belägget härrör från 1197, men finns endast bevarat i senare avskrifter.5 

Man kan här dra slutsatsen, att med avseende på tekniska innovationer verkar 
Skandinavien inte ha utgjort en periferi och utvecklingen inte varit marginell i förhål-
lande till den på kontinenten. Den tekniska utvecklingen inom järnframställningen i 
Europa under perioden 1000–1350 tycks i hög grad ha varit en regional företeelse, där 
olika blästerugnsprocesser var ett resultat av en fördjupad kunskap kring malmerna 
och hur processerna fungerade.6 Skandinavien förefaller ha varit en betydande bi-
dragsgivare till den europeiska teknikutvecklingen eller åtminstone haft kapacitet att 
bidra med betydande tekniska steg i framväxten och förändringen av Europas medel-
tida järnhantering. Malmernas reducibilitet kan ha gett olika utvecklingssteg, vilka är 
möjliga att dokumentera och förstå som pusselbitar i en teknisk utveckling, där olika 
lösningars likhet eller olikhet kan indikera överföring av teknisk kunskap. Frågan är 
vilken roll tekniken inom järnhanteringen har spelat för den medeltida utvecklingen 
i Möre? 

Artikeln kommer att diskutera bebyggelsens och järnhanteringens geografiska ut-
bredning i landskapet utifrån två pilotstudier. Den ena rör byn Eskilshult och hur man 
där organiserade landskapet kring järnframställningen. Den andra studien är en par-
tiell arkeologisk undersökning av en järnframställningsplats i syfte att studera olika 
tekniska anläggningar och hur järnframställningsprocessen hanterats samt hur en järn-
framställningsplats i Möre har varit organiserad. Den övergripande frågan kring rela-
tionen mellan storgårdarna i kustbygden och skogsbygdens järnframställare berörs en-
dast i mindre omfattning, men kommer att bli föremål för framtida forskning.

3 Magnusson, G., Lågteknisk järnhantering i Jämtlands län. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. Nr 22. 
Stockholm 1986, s. 257.

4 Magnusson, G., ’Lapphyttan. An example of Medieval Iron Production’, in: Medieval Iron in Society. 
Jernkontorets bergshistoriska rapporter. H 34. 1985, s. 48, Magnusson, G., ’Att gräva en industrilämning’, 
i: Avango, D. och Lundström, B., (red.). Industrins avtryck. Perspektiv på ett forskningsområde. Stockholm 
2003, s. 225, Pettersson Jensen, I.-M., Norberg och järnet. Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen. 
Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. Nr 46. Stockholm 2012, s. 195f.

5 Olsen, R.A., ’Sorö i Tvååker’, i: Vellev, J., (red.). Järnmöllan i Halland. Jernkontorets bergshistoriska 
skriftserie. Nr 43. Stockholm 2004, Strömberg, B., ’Arkeologiska undersökningar av järnhanteringsplatser 
i Tvååkersområdet’, i: Vellev, J., (red.). Järnmöllan i Halland. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. Nr 
43. Stockholm 2004, s. 142, Magnusson, G., ’Järnhantering i Tvååkersområdet i Halland. En avslutande 
diskussion kring Järnmöllan’, i: Vellev, J., (red.). Järnmöllan i Halland. Jernkontorets bergshistoriska 
skriftserie. Nr 43. Stockholm 2004, s. 216.

6 Björkenstam, N., Västeuropeisk järnframställning under medeltiden. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. 
Nr 26. Stockholm 1990, s. 44.
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Under vikingatid och äldre medeltid växte en betydande marknad fram med ett 
flertal aktörer runt Östersjön och Nordsjön. Den vikingatida plundringsekonomien 
ersattes med en form av tidig marknadshandel som en del i en modernisering, där den 
tyska hansan efter Atlenburgfördraget 1164 fick ett allt större inflytande. Flera av sta-
terna runt Östersjön och Nordsjön har sitt ursprung under perioden 900–1350. Krist-
nandet innebar att området alltmer drogs in i en europeisk kulturell gemenskap, en 
medeltida modernisering. Utvecklingen skedde i olika former på ömse sidor av Öster-
sjön. I Baltikum pågick ett kristnande främst genom Tyska orden med sitt centrum i 
Marbolk (Marienburg). Norr om Finska viken etablerade sig en expansiv svensk stats-
makt. 

I Östersjöområdet utvecklades under inflytande av den tyska Hansan en marknad, 
en köpmannagemenskap, liksom ett ekonomiskt system i form av feodalism samt en re-
ligiös gemenskap. En utvecklad byråkrati med skrivarkanslier, myntprägling och olika 
former för organiseringen av produktion och handel genom gillen och andra köpman-
nagemenskaper skapades. Detta öppnade för en expansion in i skogsbygderna, men frå-
gan är om det endast rörde sig om en kolonisationsvåg med järnhanteringen som driv-
kraft eller om järnhanteringen behöll sin roll som en viktig skogsnäring för skogsbyg-
derna tillsammans med bland annat skogsbete och uppodling av mindre åkerytor.

Smålandet Möre
När Wulfstan på 800-talet seglade från Hedeby till Truso i dagens Polen skrev han att 
man hade Möre i väster och att Möre, Öland, Gotland och Blekinge tillhörde svearna.7 
Möre utgjorde under medeltiden ett av de små land som tillsammans bildade landska-
pet Småland, då det sydligaste av de svenska landskapen. Östra Småland, och därmed 
Möre, omfattades av Östergötlands lagsaga. Först i och med freden i Roskilde 1658 ut-
gjorde Möre inte längre ett svenskt gränslandskap. 

I öster gränsade Möre till havet i Kalmarsund och i väster mot de djupa skogarna i 
Värend, ett annat av de små landen. I norr gränsade man mot smålandet Stranda och 
i söder mot den gamla riksgränsen mot Blekinge. Där gick gränsen vid Landabäcken, 
vilket omtalas i ett tillägg till äldre Västgötalagen, det så kallade landamaeri. Det be-
rättas hur gränsen drogs upp av tolv män från Danmark och tolv män från Sverige och 
att de var utsända av danske kungen Sven och svenske kungen Anund Jakob.8 Detta 
skulle ha skett under 1000-talet och har i äldre svensk historieskrivning setts som en 
handling mellan två kungadömen. Att de båda kungarna som omnämns inte var sam-
tida har av Peter Sawyer tagits som intäkt för att dokumentet upprättats långt senare, 
sannolikt i nära anslutning till den tidpunkt då den äldre Västgötalagen nedtecknades 

7 Lund, N., ’Ottar og Wulfstan’, i: Ottar og Wulfstan – to rejsebeskrivelser fra vikingetiden. Roskilde 1983, s. 24f.
8 Sawyer, P. och Sawyer, B., När Sverige blev Sverige. Alingsås 1995, s. 64. 
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på 1220-talet.9 Gränsdokumentet kan sannolikt också kopplas till att Danmark då de-
finierade sina gränser och definitivt inkorporerade Blekinge i sitt rike. I början av 
1200-talet var Möres gränser bestämda och smålandet inordnat i ett svenskt rike. 

Den gamla riksgränsen mellan Sverige och Danmark har senast behandlats av Mats 
Mogren.10 Traditionellt har de djupa skogarna betraktats som naturliga gränser, vilket 
bygger på en föreställning att skogsbygderna var obebodda och utgjorde ett slags ing-
enmansland. Men Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, inom vilken man 
sedan 1940-talet har inventerat fasta fornlämningar som järnframställningsplatser, har 
visat att det som tidigare uppfattades som ödemarker i själva verket var betydande re-
surser för bland annat järnframställning med blästerugnar. Båda de stora gränslägg-
ningsdokumenten från 1200-talet, som avsåg Sveriges dåvarande gränser, berörde just 
en uppdelning av dylika områden – i söder mellan Blekinge och Skåne respektive Små-
land och i Mellannorrland mellan Jämtland, Härjedalen respektive Hälsingland, Me-
delpad och Ångermanland. I båda dessa områden har påträffats ett stort antal bläs-
terugnar och slaggvarp. Järnhanteringen har varit en resurs, vilken sannolikt skapat en 
konkurrens om skogsmarkernas tillgångar. 

Bebyggelseutveckling
Möres äldre bebyggelse är koncentrerad till den rika slättbygden och landskapet är ge-
nomskuret av en hel rad vattendrag, som börjar uppe i skogsbygderna och faller ut i 
Kalmarsund. Den äldre bebyggelsen på slättbygden drabbades av en kris under 500-ta-
let e.Kr., då delar av den äldre jordbruksmarken visade tecken på utmattning, därige-
nom att ljungen växte till på det som tidigare varit uppodlat. Det kan ha varit en peri-
od av dramatisk ödeläggelse till följd av en militär aktivitet eller missväxt, men också en 
period av förändrade jordbruksförhållanden och brukningsmetoder.11 Detta kan kopp-
las ihop med att rester av blästerugnar påträffades i anslutning till den vikingatida be-
byggelsen såväl vid Binga som vid Mören i samband med undersökningarna för väg 
E22 mellan Hossmo och Bergkvara.12 Strax norr om Söderåkra undersöktes en mycket 
välbevarad blästbruksplats med flera dateringar till 300- och 200-talen f.Kr.13

Redan under äldre järnålder var bebyggelsen spridd över hela kustslätten. Trots den 
höga uppodlingsgraden finns här flera välbevarade miljöer, till exempel Järnsida, där det 
ligger ett stort och betydande gravfält i södra Möre strax innan de stora gränsskogarna 

9 Ibid., s. 64ff.
10 Mogren, M., ’Riksgränsen’, i: Anglert, M., (red.). Landskap bortom traditionen. Historisk arkeologi i 

nordvästra Skåne. Stockholm 2008, s. 221. 
11 Karlsson, M., Jordbrukets och järnframställingens påverkan på skogutvecklingen vid Eskilshult, en by med 

medeltida anor. En studie baserad på pollenanalys. Umeå 2014.
12 Karlsson, C., ’Möre, järnet och människan’, i: Magnusson, G. och Selling, S., (red.). Möre – historien om ett 

småland. Kalmar 2001, s. 345ff.
13 Ibid., s. 348.
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mot Blekinge tar vid. Den bäst bevarade järnåldersmiljön finns vid Nanntorp på grän-
sen mellan Arby och Våxtorps socknar. Möres huvudsakliga förhistoriska bebyggelse 
ligger runt den stora centralt belägna våtmarken Mören. Det har föreslagits att just det 
faktum att bygden har haft sitt centrum vid Mören har gett smålandet dess namn – de 
som bor vid Mören.14 

Det är framför allt byarna Ljungby och Hossmo, som ligger i den norra kanten av 
Mören som utgjort den centrala bybebyggelsen och utgjort ett bygdecentrum.15 Ort-
namnet Hossmo syftar på en husaby, en kunglig förvaltningsgård, något som finns an-
tytt i ett belägg från 1508 angående en landbo i Hosby.16  

Bebyggelsebilden visar hur slättbygden i öster hörde samman med skogsbygderna i 
väster. Många av de medeltida kyrksocknarna såsom Ryssby, Åby, Förlösa, Ljungby, 
Mortorp och Arby sträcker sig från kusten och upp i skogsbygderna. Dessa för Möre 
 typiska socknar har i sina västra delar omfattande lämningar efter medeltida blästbruk. 

14 Brink, S., ’En bosättningshistorisk analys av centrala Möre’, i: Magnusson, G. och Selling, S., (red). Möre – 
historien om ett småland,  Kalmar  2001, s. 519.

15 Ibid., s. 519, Vikstrand, P., Kristandet och sockenbildningen i Möre belysta av ortnamnen. Uppsala 1993, s. 68.
16 Ibid., s. 519.

Figur 1. Möres medeltid sockenindelning enligt DMS 4:1 Möre. Källa: 
Lind quist, S.-O., 2001.
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De slaggrika socknarna är Bäckebo, som under medeltiden låg i de västra delarna av 
Åby och Ryssby. Till Arby socken hörde socknen Karlslunda med över 100 medeltida 
blästbruksplatser. I den södra delen av området skedde en uppdelning redan under 
medeltiden mellan Söderåkra och Torsås, där det fanns en kyrka redan på 1200-talet. 
Även här var blästbruket omfattande i de västra delarna av socknen. Vi kan vidare kon-
statera, att med undantag för Madesjö och Torsås, är de socknar som i sin helhet är be-
lägna i skogsbygderna inte medeltida, utan betydligt yngre, ofta tillkomna först på 
1500- eller 1600-talen.

Figur 2. Del av smålandet Möre, som visar byarna Ljungby, Tingby, Rinkaby, 
Smedby och Hossmo och deras relation till Kalmar. Man ser även tydligt relationen 
mellan frälsejorden i öster och skogsbygderna med blästbruket och huvudsakligen 
kronojordarna i väster. Källa: Bergsbruk – gruvor och metallframställning. Nor-
stedts Förlagsgrupp AB. Stockholm 2011, s. 33.
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Under 700- och 800-talen verkar storgårdar efter europeiska förebilder ha etable-
rats i Möre. En förändring som kan ha inträtt efter omläggningen eller ödeläggelsen av 
jordbruket på 500-talet e.Kr. Storgårdarna kan ha ingått i förvaltningen av svearnas 
rike och utgjort bakgrunden till Wulfstans uppgifter om att Möre hörde till svearna. 
Järnålderns storgårdar brukar karaktäriseras av stora hallbyggnader, ett specialiserat 
hantverk och fynd av statusföremål i ädelmetall och manifesta anläggningar som till 
exempel kyrkor, runstenar och byarnas karaktär.17 Hallbyggnader från järnåldern har 
ännu inte påträffats i Möre, men manifesta spår avslöjar att de en gång har funnits. 

Möjligen kan förekomsten av runstenar indikera var sådana gods varit belägna. I 
Möre finns till exempel runstenar vid Arby, Ljungby, Åby och Ryssby samt Kalmar.18 
Vid de betydander åarna upp till järnbygderna finns såväl en kyrka som en runsten, 
nämligen Ryssby vid Snärjebäcken och Åby i Läckeby vid Åbyån. Både Snärjebäcken 
och Åbyån rinner upp i Bäckebo vid Sjömåla respektive Eskilshult, belägna mitt i den 
täta järnbygden. Senare under medeltiden fanns det ett storgods vid Svärtingstorp och 
ytterligare ett vid Björnöhus, båda belägna vid Åbyåns mynning i Kalmarsund. Den 
rumsliga organisationen är likartad vid Ryssby. De äldre storgårdarna är svåra att åter-
finna, men det är slående hur de betydande medeltida kyrkorna ligger i byar med cirka 
tio gårdar eller fler på 1500-talet.19 

Ljungby har varit ett betydande storgods, vilket utretts av Alf Ericsson.20 Det är in-
tressant att man på en nutida kartbild över Ljungby fortfarande kan se ett mönster som 
till stora delar överensstämmer med en modell av ett karolingiskt storgods med huvud-
gård, landbogårdar, kyrka och kvarn.21 Ljungby ingick som en del i Linköpingsbisko-
pens egendomsinnehav 1248 och omnämns då som en curia till biskopsstolen, vilken 
ska ha tillhört biskopen i 50 år.22 År 1515 hade biskopen 24 gårdar i Kumblamad, idag 
S:t Sigfrids socken.23 I Möre fanns storbyar av europeisk standard och i synnerhet gäll-
de detta Ljungby, som var kyrkby24, men även kyrkbyarna Ryssby och Åby med sex res-
pektive 12 gårdar på 1500-talet hörde sannolikt till denna kategori.25

17 Jämför Anglert, M., ’Kalmar före Kalmar – landskap och centralitet’, i: Andrén, A., Ersgård, L. och 
Wienberg, J., (red.). Från stad till land. Stockholm 2001.

18 Anglert, M., ’Landskap, bebyggelse och makt under yngre järnålder och medeltid’ i: Magnusson, G. och 
Selling, S., (red) Möre – historien om ett småland. Kalmar 2001, s. 490.

19 DMS Möre 1987.
20 Ericsson, A., ’Möre mellan järnålder och medeltid – omvandlingen av ett agrarlandskap’, i: Magnusson, G. 

och Selling, S., (red.). Möre – historien om ett småland. Kalmar 2001, s. 370.
21 Jämför Helle, K., ’Nomadfolk och högkulturer 1000−1300’, i: Bra Böckers världshistoria. Band 5. 1984, s. 

152.
22 DMS Möre 1987, s. 83.
23 DMS Möre 1987, s. 80.
24 Ericson, A., 2001, s. 373.
25 DMS Möre 1987, s. 241 och 263.
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Utöver Ljungby känner vi till 18 medeltida huvudgårdar i Möre, vilka ägts av olika 
frälsesläkter.26 Det går inte att belägga att de funnits under större delen av medeltiden. 
Det är också svårt att säga hur många av dem som varit i drift samtidigt. Det förefaller 
snarast som om de tillkommit vid olika tidpunkter och att de sedan har avvecklats och 
upplösts också vid olika tidpunkter. Huvudgårdarna låg i slättbygderna i socknarna 
Ryssby, Åby och bygdecentrat runt Hossmo och Ljungby, där båda kyrkorna är beläg-
na vid Ljungbyån. Det är till dessa områden som åarna från skogsbygderna mynnar. 
Det är också i anslutning till åarna en serie mycket märkliga 1100-tals- och tidiga 
1200-talskyrkor finns, ibland kallade Kalmargruppen. Kyrkorna representerar såväl 
den tidiga kristendomen i Sverige med europeiska förebilder som utgör centrala platser 
för en tidig medeltida elit efter västeuropeiska förebilder. 

 Det tidiga kristnandet i Möre speglas av de välkända och bevarade runstenarna. I 
Möre finns fem runstenar, varav tre med kristna kors. De brukar dateras till 1000-talet 
e.Kr. och återfinns i Ryssby, Åby, Arby, Kalmar och Ljungby. Till detta finns även ett ti-
digt kristet gravmonument i form av en Eskilstunakista i Hossmo.

Kalmartraktens kyrkor och Kalmar slott
De första kristna kyrkorna byggdes redan på 1100-talet i Möre. Landet kristnades och 
ingick som en del i det Sverige, som bildades under äldre medeltid. Kalmartraktens kyr-
kor utgör en speciell och intressant arkitektonisk och konsthistorisk grupp som sedan 
länge har uppmärksammats av forskningen.27 Två av kyrkorna, Förlösa och Ryssby, revs 
under 1700- och 1800-talen. Nio kyrkor, Arby, Dörby, Hagby, Halltorp, Hossmo, 
Kläckeberga, Ljungby, Mortorp och Voxtorp är till största delen bevarade. I Söderåkra, 
Torsås och Åby finns mindre rester av murverk bevarade. Kyrkorna är exteriört kända 
genom teckningar från 1600- och 1700-talen. Kalmargruppen har sina närmaste mot-
svarigheter på Öland och i Östergötland, däremot förekommer inte motsvarande kyr-
kor i de näraliggande häraderna längs Kalmarsundskusten.

Kyrkornas datering ligger i 1100- och 1200-talen. Detta baseras såväl på arkitektur-
historiska analyser som på dendrodateringar av olika träkonstruktioner. De senaste 
byggnadshistoriska undersökningarna av Marit Anglert visar, att Hossmo och Ljungby 
är systerkyrkor byggda i början av 1100-talet. De manifesterade på olika sätt ett  religiöst 
och politiskt centrum i det tidigmedeltida Möre, som redan har nämnts. Kyrkornas re-
lation till utvecklingen av järnhanteringen i skogsbygderna illustreras i diagram 1.

Den norske kungen Sigurd Jorsalafare hävdade att Möre kristnades i samband med 
hans korståg, det så kallade Calmare ledung 1124. Hossmo kyrka har dendrodaterats 

26 Ericsson, A., 2001, s. 386.
27 Andersson, K., ’Kalmarkustens kyrkor under tidig medeltid’, i: Hiquin 17. 1983, Anglert, M., 2001, s. 498, 

Boström, R., ’Ölands försvarskyrkor’, i: Kalmar län. Kalmar 1982.
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Figur 3. Åby kyrka tecknad 1748 av Petrus Frigelius. Åby kyrka var en av de större medeltida kyrkorna 
i Möre och sannolikt uppförd i slutet av 1100-talet. Källa: ATA.
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utifrån stockar inmurade i kyrkans kor till år 1119.28 På 1100-talet ingick som tidigare 
nämnts Ljungby i Linköpingsbiskopens godsmassa.29 Ljungby tillsammans med Hossmo 
ligger på gränsen mellan södra och norra Möre härader och utgör ett naturligt centrum 
för ett äldre småland. Ortnamn som Tingby, Rinkaby och Husaby kring Ljungby och 
Hossmo pekar också på platsen som en möjlig centralpunkt i det gamla smålandet.30 I 
anslutning till Hossmo kyrka har rester av tidiga kristna gravmonument, så kallade Eskil-
stunakistor, påträffats, vilket har tolkats som att kyrkan tidigt varit en gravplats för en 
politisk och/eller religiös elit. I Dörby socken i närheten av Ljungby finner vi ortsnam-
net Smedby, väl i fas med järnhanteringen i Möre som den återspeglas i pollendiagram-
men.31 De tidiga faserna av järnhanteringen är lokaliserad till de stora gårdarna och byar-
na i kustbygden. Det står klart att Sigurd Jorsalafares anfall på Möre var en attack på ett 
välutvecklat samhälle och uppenbarligen redan kristnat, i alla fall i de centrala delarna.

Under 1100-talet byggdes de första delarna av Kalmar slott och i omedelbar anslut-
ning anlades staden med bland annat en Smedjegata. I anslutning till slottet låg den med-
eltida hamnen. Hamnbassängen, kallad Slottsfjärden, undersöktes på 1930-talet och re-
presenterar en av de viktigaste undersökningarna som gjorts av en medeltida stadshamn i 
Sverige. På 1600-talet revs den medeltida staden och Kalmar flyttades till sin nuvarande 
plats på Kvarnholmen. Kalmar var under medeltiden en av de mest betydelsefulla städer-
na i dåtidens Sverige.32 Härifrån exporterades under 1200-talet ett järn under namnet 
Calmarejern, vilket finns belagt i tullräkenskaper från Flensburg omkring 1300.33 

Järnhanteringens naturförutsättningar – malmerna
Råvaran till blästerugnarna i Sverige har vanligen varit olika typer av limonitmalmer. 
Det kan ha varit sjö- eller myrmalmer, men även så kallad rödjord har i vissa delar av 
Sverige varit en betydande råvara. I Dalarna finns det exempel på att man har använt 
vittrad magnetit. Myrmalmen har grävts fram på somrarna ur myrarna, medan sjömal-
men har samlats upp från sjöbottnarna under vintrarna då arbetet kunde ske från isen. 
Enligt flera 1700-talsförfattare kontrollerades malmkvaliteten redan ute på myren.34

28 Blomkvist, N., ’Kalmar uppkomst och äldsta tid’, i: Hammarström, I., (utg.). Kalmar stads historia. Del 1. 
Kalmar 1979, s. 169, Sturlasson, S., ’Magnussönernas saga’, i: Nordiska kungasagor. Stockholm 1993, s. 208, 
Anglert, M., ’Kyrkorna i Möre’, i: Möres kristnande. Uppsala 1993, s. 152.

29 Ericsson, A., 2001, s. 383.
30 Hellberg, L., 1979, s. 134ff., Vikstrand, P., 1993, s. 48ff.
31 Segerström, U., et al. i denna volym s. 299–367.
32 Blomkvist, N., 1979, s. 174.
33 Larsson, L.-O. och Rubensson, L., ’Från blästbruk till bruksdöd’, i: Småländsk järnhantering under 1000 år. 

Del 2. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. Nr 35. Stockholm 2000, s. 20.
34 Schoultze, L.T., ’Kort berättelse, om myr-ugnar eller så kallade bläster-werk uti Östra- och wästra Dahle- 

orterna brukelige’, i: Pettersson, J.-E., (red.). Lima och Transtrand. Ur två socknars historia 1. Malung 
[1732] 1982 och Rinman, C., Korrt underrättelse om sättet att smälta sjö- och myrmalmer uti blästerugnar. 
Jernkontorets bergshistoriska rapporter. H 66. Stockholm [1794] 1997.
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I Möre finns omfattande sjö- och myrmalmsförekomster, men även här har rödjord 
varit utgångsmaterial. Myrmalmen var under hela medeltiden en resurs som var till-
gänglig för de som brukade den. Först under 1600-talet i samband med brukens etable-
ring blev det vanligt med inmutningar och försvar av sjömalmsförekomsterna. Omfatt-
ningen av sjömalmsförekomster inventerades så sent som på 1920-talet, då sjömalmer-
na fortfarande utgjorde råvara för flera småländska järnbruk. En geografisk skillnad 
kan också konstateras mellan medeltidens bruk av myrmalmer och det sena nyttjandet 
av sjömalmer.35 Bruken hade inga betydande inmutningar i Möres skogsbygder, utan 
deras sjömalmsresurser låg längre västerut i Småland.

De registrerade medeltida järnframställningsplatserna i Möre ligger alla i direkt an-
slutning till malmförande myrar. Många av platserna är mycket stora, vilket innebär att 
de kan ha använts under mycket lång tid och att malmen vid upprepade tillfällen har 
vuxit till i myren och åter kunnat ”skördas” efter cirka 20 år. Det kan betyda att flera 
platser har brukats samtidigt eller att de ingått i ett cirkulationssystem, där järnfram-
ställarna har flyttat sin verksamhet mellan de olika platserna inom ett visst område, 
som senare kanske blev gårdarnas utmarker.

Vid Skåningsmåla, Bäckebo socken RAÄ 120, pågår malmbildning än idag i Brun-
skärret, vilket ligger i direkt anslutning till själva järnframställningsplatsen. Tyvärr är 
malmen inte analyserad, trots att prover togs i samband med undersökningen av platsen. 

Naturförutsättningarna – skogen som resurs
Förutom malm var ved och träkol de avgörande resurserna för järnhanteringen. I me-
tallframställningssammanhang världen över har oftast tillgången på skog, det vill säga 
ved och kol, varit den begränsande faktorn för metallframställning. Endast undantags-
vis har malmen tagit slut.

Hur stor mängd träkol som krävdes i den medeltida järnhanteringen är svårt att upp-
skatta, men är en viktig fråga att belysa. Det kan ge oss ge oss en uppfattning om mäng-
den arbete som erfordrades för framställningen av järnet och som vi inte ser mer än be-
gränsade spår av i det arkeologiska materialet vid järnframställningsplatserna. Den eng-
elske arkeologen Peter Crew har genom praktiska försök med järnframställning i 
blästerugn och smide försökt att beräkna hur mycket ett ton slagg på en medeltida 
 järn fram ställningsplats representerar i ved och träkolsförbrukning. Ett ton slagg motsva-
rar cirka 75 kg färdiga utsmidda ämnesjärn. För detta har det gått åt drygt 10 ton träkol.36

Ulf Segerström har gjort en studie av järnhanteringens skogsbehov i Ängersjö sock-
en i västra Hälsingland. Blästerugnshanteringen i Ängersjö omfattar cirka 22 ton beva-
rad slagg på de i FMIS registrerade järnframställningsplatserna. Enligt U. Segerströms 

35 Arrhenius, O., ’Smålands malmtrakt och järnframställning’, i: Dædalus. Tekniska museets årsskrift. 
Stockholm 1968, s. 68ff.

36 Crew, P., ’The Experimental Production of Prehistoric Bar Iron’, in: Historical Metallurgy. Vol 25. Nr 1. 
Bristol 1991, s. 35.
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Figur 4. Karta över Åby socken på medeltiden. Källa: DMS och FMIS.

beräkningar ska ett område av cirka 110–220 ha skog har behövts för denna senmedel-
tida järnhantering av Ängersjös totala areal av 300 km2 produktiv skogsmark. Av detta 
kan man dra slutsatsen, att produktionen knappast inneburit några omfattande kal-
hyggen. Analysen visar däremot att skogens sammansättning på ett betydande sätt 
hade förändrats. Dimensionerna träd med en diameter av cirka 15–20 cm hade avver-
kats, medan äldre grövre träd lämnats kvar.37 De större dimensionerna var sannolikt av-
sedda att användas som byggnadsvirke i den betydande timmerhusbebyggelsen. Häv-
den innebar att skogen förändrades och blev mer öppen. Dessa åldrade skogar blev un-
der 1800-talet ryggraden i den svenska skogsindustrins stora expansion.38 

37 Segerström, U., ’Skogen runt blästerugnen RAÄ 1, Ängersjö, Hälsingland. Den lågteknologiska järn-
produktionens miljöpåverkan’, i: Pettersson Jensen, I.-M., Berg Nilsson, L. & Karlsson, C., (red.). Berättelser 
från markerna. En antologi om järn, skog och kulturarv. Bergslagens medeltidsmuseum. Norberg 2013, s. 213.

38 Ibid., 2013, s. 213.
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Figur 5. Karta över Bäckebo socken på medeltiden. Källa: DMS och FMIS.

Av detta skulle man kunna dra slutsatsen, att även om Jämtlands alla 600 kända järn-
framställningsplatser varit i bruk samtidigt, skulle det samlade uttaget av skogsråvara 
inte ens motsvara den årliga tillväxten i landskapets skogar. Detta kan sägas vara något 
av en lek med siffror, men ger ändå en fingervisning om att skogen inte uppfattades 
som en ändlig resurs av forna tiders järnframställare i de svenska skogsbygderna.Det 
kom kom först med bergsbruket i Bergslagen, då det uppstod skogsbrist under vissa pe-
rioder.

Merparten av arbetet med järnhanteringen bestod av kolning och huggning av ved 
till rostbäddar och blästerugnar samt smedjor. Innan malmen kunde sättas upp i bläs-
terugnen var man tvungen att värma den med ved. Vissa blästerugnar förefaller ha va-
rit helt drivna av ved under medeltiden. Inte ens i en senare fas av arbetet har träkol an-
vänts, utan reduktionen av malmen har skett med hjälp av det kol som bildats av veden 
i samband med uppvärmningen av blästerugnen. I skogarna i Bäckebo socken i Möre 
syns förändringarna mycket tydligt och till stora delar stödjer pollendiagrammen 
 dateringen av järnframställningen. De visar på hur skogarna förändrades och hur barr-
skogen minskade till förmån för lövträd.39

39 Segerström, U., et al. i denna volym, s. 299–367.
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Skogsbygdens järnhantering och dess landskapsbruk
Under medeltiden utvecklades ett storskaligt blästbruk med tyngdpunkten i skogs-
trakterna mellan Möre och Värend samt längs den gamla riksgränsen mellan Sverige 
och Danmark. En bebyggelseexpansion in mot de stora skogstrakterna skedde under 
1100- och 1200-talen och järnhanteringen var tveklöst en av de resurser som utgjorde 
skälet till utvidgningen. Expansionen utgick från jordbruksbygderna i öster och fort-
satte västerut längs åarna.40 

I Åby, Arby, Ljungby, Hossmo och Ryssby fanns storgods redan under 1100- och 
1200-talen. I den västliga delen av Ljungby socken in mot de järnbärande skogarna 
fanns en grupp frälsegårdar, som lydde under Ljungby och skattade till Linköpings-
biskopen ännu på 1500-talet. Denna bebyggelse kan ha etablerats och bebotts av frigiv-
na trälar, som blivit landbor, arrendatorer, och fått en möjlighet att odla upp en bit 
mark och bruka skogen till kolning.41 Kumblamad ligger inte i de rika järnbygderna, 
utan halvvägs på vägen från slättbygderna. Det var i nästa bebyggelsesteg, som etable-
ringen in i järnbygderna skedde.

I de övriga socknarna i Möre ser vi ett något annorlunda mönster. Här låg frälsegår-
darna i östra delen av socknen och i den västra delen förekommer enstaka frälsegårdar, 
medan huvudparten av gårdarna var skatte- och kronogårdar. Madesjö socken var helt 
dominerad av kronogårdar men med endast en frälsegård.

Årsringarna i det småländska kulturlandskapet är välbevarade och småskaliga. Det 
innebär att det är fullt möjligt att rekonstruera ett medeltida blästbrukslandskap. Går-
darna inne i de djupa skogarna mellan de små landen i Småland låg oftast isolerade. 
Med hjälp av 1600-talets geometriska jordeböcker är det möjligt att se hur jordbrukets 
och boskapsskötselns landskap då såg ut. Sannolikt speglade det även en äldre medelti-
da landskaplig organisation. Runt gårdarna låg små åkrar och i de omgivande skogarna 
påträffar vi talrika spår av järnhantering i form av slaggvarp. För järnhanteringen kräv-
des ved och kol. Gläntorna som öppnades i skogen blev värdefull betesmark för gårdens 
kreatur. Typiska exempel på sådana gårdar är Eskilshult, Skåningsmåla och Århultemå-
la i Bäckebo socken. Ortnamnsskicket i skogsbygderna indikerar till stor del medeltida 
ursprung. Kolonisationen har studerats i ortnamnsskicket och dess relation till skogs-
bygderna av flera forskare.42

40 Lindquist, S.-O., ’Möre i ett något större rum. En kulturgeografisk studie av bebyggelseutvecklingen i Östra 
Småland under medeltiden’, i: Möre – historien om ett Småland. Kalmar 2001, s. 481ff.

41 Ericsson, A., 2001, s. 384.
42 Strid, J.P., Från Mumsmålen till Duvemåla. Den svenska måla-kolonisationen under medeltiden. En 

topolingvistisk studie. Stockholm 2006, s. 138, Lindquist, S.-O., 2001, s. 466ff.
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Järnhanteringens organisering – fallet Eskilshult
För att förstå järnhanteringen är det av betydelse att analysera järnframställningsplatser-
nas lokalisering i relation till råvarornas förekomst i landskapet och de tekniska krav 
som avspeglas i olika tillverkningsmoment fram till den färdiga produkten – ett ämnes-
järn. För att kunna göra järn har det också varit av vikt att organisera såväl logistik som 
försörjning för de människor som arbetade med hanteringen. Det närmast liggande sys-
temet för att tillgodose behovet av resurser som mat, bostäder och värme var en gård. 
Det finns därför anledning att dra slutsatsen, att järnhanteringen i Bäckebo/Åby inte 
bara har drivits som en direkt utmarksnäring där man har bott i enkla övernattningsko-
jor typ gapskjul eller kolarkojor, utan att man haft mer permanenta bosättningar. Det 
betyder samtidigt att det skett en kolonisering av området genom en uppodling och in-
förskaffande av boskap, nödvändiga som dragare och för den övriga hushållningen.

Eskilshult i Bäckebo socken vid Åbyåns övre lopp utgör ett sådant exempel. Valet av 
platsen för studien har varit beroende av att det är en av de gårdar i Möres skogsbygder, 
där ett äldre kartmaterial bevarats, i detta fall från 1721. Kartan visar en äldre struktur 
av åkermarken och hur denna varit uppdelad i ett stort antal mindre vretar eller lyckor, 
som de kallas lokalt. Gårdens placering är densamma som idag och det gäller även del-
vis åkermarken, men dagens odlingsarealer är större än de på 1721 års karta. Det äldsta 
skriftliga belägget är från 1539 enligt DMS43, men ser vi till pollenanalyserna har om-
rådet sedan länge använts till odling och skogsbete och att bosättningen etablerades 
cirka 1000 e.Kr.44 Runt gården och inägomarken finns inga lämningar av järnhante-
ring, däremot ute i skogen har ett antal järnframställningsplatser påträffats med date-
ringar till 1000-talet. Skogarna runt gården har använts för skogsbete och järnfram-
ställning, vilket medfört ett alltmer öppet landskap. Utglesningen av skogen för järn-
hantering har gynnat markvegetationen och förstärkt skogsbetet. 

Sex järnframställningsplatser är kända inom den nuvarande fastigheten och fyra är 
14C-daterade med kol taget ytligt i slaggvarpen. Teoretiskt kan detta innebära att det är 
en senare period av hanteringen på platsen som daterats. Hanteringen täcker en tidspe-
riod från 1000-talet e.Kr. och fram till 1500-talet. Dateringarna antyder att platserna 
speglar en återkommande hantering över århundraden och verkar följa den stora date-
ringskedjan för järnframställningsområdet i östra Småland.45

Eskilshult kan tolkas som en typisk gård i skogsbygden, vilken till vissa delar varit 
självförsörjande. Här har funnits mat och husrum och det är fullt möjligt att järnhan-
teringen på flera av dessa platser kunnat drivas inom den sociala gruppering som ut-
gjort en familjegemenskap, med flera generationer och tjänstefolk som pigor och 

43 DMS Möre 1987, s. 255.
44 Segerström, U., et al. i denna volym, s. 299–367.
45 Jämför Magnusson, G., 1986, s. 190.
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Tabell 1. 14C-dateringar över järnframställningsplatser i Möre.

Kalmar län
Socken och fornl. nr Fastighet Prov nr Datering BP Datering 1 sigma Datering 2 sigma
Bäckebo Raä 120 Skåningsmåla Beta 85856 720+70 1244−1388 1179−1402
Bäckebo Raä 120 Skåningsmåla Ua 48501 621+31 1295−1325 1290−1400
Bäckebo Raä 120 Skåningsmåla Ua 48502 626+30 1295−1320 1280−1400
Bäckebo Raä 120 *) Skåningsmåla Ua 48503 826+30 1205−1260 1160−1270
Bäckebo Raä 136 Eskilshult Ua 49131 970+30 1020−1150 1010−1160
Bäckebo Raä 173 Eskilshult Ua 49132 356+30 1470−1630 1450−1640
Bäckebo, svarte mos Eskilshult Ua 49133 687+30 1270−1390 1260−1390
Bäckebo Raä 174 Eskilshult Ua 48504 568+31 1315−1350 1300−1430
Bäckebo, Raä 158 Bäckebo St 8130 810+100 1060−1290 1098−1322
Fagerhult, Raä 234 St 8026 615+80 1302−1400 1271−1446
Fagerhult, Raä 260 St 7929 585+75 1304−1420 1283−1452
Fagerhult Raä 4 St 8134 665+120 1253−1420 1050−1480
Fagerhult Raä 5 St 7928 550+100 1300−1450 1275−1630
Fagerhult Raä 6 St 7953 750+95 1179−1388 1044−1404
Fågelfors Raä 33 St 7655 610+80 1302−1404 1260−1448
Gårdveda Flathult 1:4 Beta 83961 1980+60 112−38 BC 208−152 BC
Hossmo Raä Binga 6:2 Beta 87752 1540+40 465–590 430–620
Hossmo Raä Binga 6:2 Beta 87743 1710+60 250–414 220–450
Hossmo Raä Binga 6:2 Beta 87745 1250+70 685–880 655–970
Hälleberga 660+100 1275−1398 1170−1450
Hälleberga Raä 140 A St 6268 685+90 1274−1398 1177−1432
Hälleberga Raä 72 St 6222 720+80 1233−1388 1168−1406
Karlslunda Raä 126 St 4563 590+120 1283−1450 1212−1630
Karlslunda Raä 198 St 4562 570+110 1290−1440 1245−1630
Karlslunda Raä 78 St 13632 820+50 1159−1255 1058−1277
Karlslunda Raä 94 St 4560 680+130 1230−1410 1040−1465
Karlslunda Raä 127 St 4561 340+180 1430−1790 1430−1790
Ljungby Gräsmo Beta 54113 1640+60 380–534 252–554
Ljungby Gräsmo Beta 54112 1760+70 222−390 122–428
Långemåla Raä 8 St 8135 690+105 1253−1400 1060−1440
Madesjö Raä 161 Beta 84063 900+60 1042−1216 1022−1256

*) Bottenlager
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drängar. I det medeltida samhället kan familjegruppen ha varit utvidgad med trälar, 
men även daglönare. Det bör framhållas, att flera av platserna runt Eskilshult är förhål-
landevis stora och kan spegla en annan organisation av produktionen. Platsernas  storlek 
kan möjligen antyda en hantering av den omfattning, som representeras av RAÄ 120 
vid Skåningsmåla. Blästbruksplatserna i östra Småland är bland de största bevarade 
inom det nuvarande Sveriges gränser.

Det medeltida blästbruket
Under 1000- och 1100-talen innebar masugnen en betydande teknisk utveckling i den 
mellansvenska Bergslagen och i Halland har vi tidiga belägg för vattendrivet bläster-
bruk och hammarsmide. Enligt en folktradition, som fortfarande lever i Tvååkers och 
Sibbarps socknar, var det biskop Osmund, som lärde invånarna järnhanteringen här.46 
Det kan tyckas att innovationer som vattendrivna bälgar till blästbruk och masugnar 
samt hammarsmide helt skulle ersätta tidigare tekniker. Så skedde dock inte i Möre, 
utan den direkta järnhanteringen producerade stora mängder järn för den medeltida 
marknaden. 

Det förefaller som om det först under 1500-talet skedde en betydande nedgång i 
blästbruket, vilken sedan fortsatte fram till början av 1800-talet.47 Den senaste gången vi 
har uppgifter om att man gjort järn med direkt järnframställning är i mitten av 1800-ta-
let från Storsjö socken i norra Härjedalen.48 Småland, Halland, Västergötland, Dalarna, 
Härjedalen, Hälsingland och Jämtland var alla betydande områden med järnhantering 
under medeltiden, men med en mer omfattande produktion under 1100- till 1500-ta-
len. I de skriftliga källorna från tiden anges järnet ofta med ursprungsområde, såsom je-
mptejern, härdalsjern, blekingejärn och calmarejern i till exempel tullräkenskaper.49

46 Biskop Osmund anses vara en av de många missionsbiskopar som verkade i 1000-talets Sverige.
47 Magnusson, G., 1986, s 193. 
48 Magnusson, G., 1986, s. 175.
49 Jämför Nihlén, J., Studier rörande äldre svensk järntillverkning med särskild hänsyn till Småland. 

Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. Nr 2. Stockholm 1932, s. 9ff.

Socken och fornl. nr Fastighet Prov nr Datering BP Datering 1 sigma Datering 2 sigma
Madesjö Raä 5 St 6228 660+90 1286−1398 1219−1436
Söderåkra Raä Eket 1:9 Beta 83218 2270+40 390−208 BC 396−202 BC
Ryssby Rockneby Ua 16659 590–720
Ryssby Rockneby Ua 16663 410–560
Ryssby Rockneby Ua 16660 530–660
Ryssby Rockneby Ua 16662 540–660
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Figur 6.  Kartan visar relationen mellan den äldre odlingsmarken från en geometrisk karta från 1721, 
byns inägomark och hur blästerplatserna ligger spridda i den omgivande skogsmarken. Platsernas date-
ring och landskapsutvecklingen speglad i pollendiagrammen antyder att blästbruket har bedrivits under 
hela medeltiden och sannolikt utgjort en ekonomisk bas för staden Kalmar. Källa: Bergsbruk – gruvor 
och metallframställning. Norstedts Förlagsgrupp AB. Stockholm 2011, s. 33.
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John Nihlén avgränsade området med medeltida järnproduktion i östra Småland till 
socknarna väster om Kalmar, det vill säga Bäckebo, Kråksmåla, Madesjö, Karlslunda, 
Torsås och Gullabo.50 I samband med fornminnesinventeringen på 1970-talet visade 
det sig möjligt att förtäta, men inte att på något mer betydande sätt utvidga detta om-
råde. Skillnaden är betydande om man ser till antalet järnframställningsplatser. J. Nih-
lén noterade drygt 150 registrerade platser, medan fornminnesinventeringen registre-
rade över 600. I samband med inventeringen genomfördes även ett försök att datera 
området med hjälp av 14C.51 Det är värt att notera att även detta resultat i stort sett ve-
rifierade Nihléns dateringar.52 Inom projektet Småländsk järnhantering genom 1000 år 
redovisade man att det år 2000 fanns 1  134 kända järnframställningsplatser i Små-
land.53 I FMIS finns idag 1 018 järnframställningsplatser registrerade enbart i Kalmar 
län.54 

De enda socknar som kan sägas vara välinventerade i östra Småland är Karlslunda 
med 105 platser och Madesjö med 70 platser. Stora insatser har gjorts av såväl hem-
bygdsföreningen i Karlslunda som av privatpersonen Erik Madeland, som i samband 
med fornminnesinventeringen 1977 själv inventerade Madesjö socken. Bäckebo med 
så många som 101 kända platser har däremot aldrig blivit föremål för en noggrann in-
ventering.55 En enkel bearbetning av uppgifter i projektets databas om blästbruk visar 
att järnframställningsplatser i Möre på ett väsentligt sätt sticker ut. Här finns ett stort 
antal mycket stora platser med flera betydande slaggvarp. 

”Den rätta jernmästarens plats”                                                       
– Skåningsmåla, Bäckebo RAÄ 120 

Den första gången järnhantering omnämns i antikvariska källor i vårt land är i sam-
band med Rannsakningar efter antikviteter på 1660-talet. I rapporten från 1667 av 
prästen i Åby socken i Norra Möre, Kalmar län på Sveriges östkust talar han om sinner-
skutor: 56

Antiquiteter ifrån Åby Finnes inga, der om någon weet göra någon berättelse, wndantagan-
dess i Skougzbygden, åthskillighe höghar med sinderskutor eller Smidieslagg, Somblige sto-
re som laghom huus, Somblighe mindre, huar wthi äro fundne Tänger hambrar och annat 
sådant, finnes och ännu wnderstundom stora Jernstycken, der af göras bilder. Och således 

50 Ibid., s. 15ff.
51 Magnusson, G., 1986, s . 187.
52 Ibid., s. 187.
53 Larsson, L.-O. och Rubensson, L., 2000, s. 269.
54 Databasen över blästbruket i FMIS är upprättad av Emil Magnusson. 
55 Larsson, L.-O. och Rubensson, L., 2000, s. 322.
56 Stahre, N.-G., Rannsakningar efter antikviteter. Band 3. Stockholm 1992, s. 166.
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förmehnas der fordom warit Jernbruuk. Serdeles berättas rätta JernMästaren, huilken skall 
hafua kunnat med store tractamenter wppehålla i någre dagher, konungen och hela hans 
hoff, hafua bodt widh ett kärr, kallas Brunnsskiärr, icke longt ifrån Capellet, huarest och fin-
nes till wedermähle, en Öfuermåttom stoor Sinderhögh, och synes ännu, tå Solen skin, ne-
dre wthi wattnet, lijka som Jern. 

Länge levde denna berättelse i de småländska skogstrakterna, men det dröjde till 
1920-talet innan arkeologen J.  Nihlén registrerade den utpekade platsen i rannsak-
ningarna efter information av lantbrukaren Albin Bern från Århultemåla.

I augusti 2012 och maj 2013 genomfördes en arkeologisk undersökning av järnfram-
ställningsplatsen vid Skåningsmåla i Bäckebo socken, RAÄ 120. Platsen är mycket väl 
bevarad och har varit föremål för en tidigare arkeologisk provundersökning på 1990-ta-
let av Leif Rubensson.57 Vid undersökningarna 2012 återfanns lämningar av hela pro-
cesskedjan från myrmalm till färdiga järnföremål. Två fragmentariska blästerugnar 
 påträffades in situ. I ena fallet en ugnsbotten och i det andra fallet en kollapsad lervägg. 
I anslutning till bäcken och direkt nedanför den höjd där järnframställningsplatsen lig-
ger finns en sankmark i anslutning till Ålebäcken, där det idag pågår myrmalmsbild-
ning, det första steget i processkedjan. Platsen är 14C-daterad till 1160–1400.

Centralt inom järnframställningsplatsen finns ett stort slaggvarp 33 x 25 meter (Ö-
V) och cirka en meter högt i sluttningen ned mot den näraliggande Ålebäcken. Slagg-
varpet har en böjd form och följer kanten av den höjd där platsen ligger. Ytterligare ett 
par mindre slaggvarp 10 x 3 meter (Ö-V) och 0,6 meter högt och 14 x 12 meter (N-S) 
och 0,7 meter högt ligger nordväst om det stora slaggvarpet. 

Slaggvarpen avgränsar en central avplanad arbetsyta med spår av flera av processer-
na för järnframställning. I anslutning till det stora slaggvarpet och mellan dem påträf-
fades i det nordliga schaktet spår av en rostningsplats, med ett decimetertjockt lager av 
rostad malm uppblandad med kolstybb. Hela arbetsytan var täckt med träkolsbitar och 
kolstybb, sannolikt efter lagring av träkol.

I anslutning till det stora slaggvarpet påträffades rester av två blästerugnar, vilka har 
varit uppbyggda av lerschakt om 30 cm i diameter och stått direkt på markytan. Bälgar-
na har drivits med handkraft och ugnarna har tappats på slagg under processen. I sam-
band med Leif Rubenssons undersökningar på 1990-talet påträffades en forma smidd 
av en järnplåt i närheten av den ena blästerugnen. Troligen har det funnits fler bläs-
terugnar, men ingen av undersökningarna har haft som målsättning att totalundersöka 
platsen. Det är svårt att avgöra om man använt flera ugnar samtidigt eller om det fun-
nits en kronologi mellan de olika ugnarna. Enligt 14C-dateringarna täcker platsen en 
period av cirka 250 år, vilket betyder att ugnarna byggts om vid flera tillfällen under 
platsens brukningstid. Förhoppningen om att slaggerna skulle visa en utveckling av ug-
narna under perioden har däremot inte infriats. 

57 Larsson, L.-O. och Rubensson, L., 2000, s. 290ff.
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Figur 7. Karta över järnframställningsplatsen i Skåningsmåla. Kartan upprättad av Nicholas 
Nilsson och Gert Magnusson.
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I kanten av det stora slaggvarpet i norr påträffades en flat fällsten 1 x 0,7 meter och 0,3 
meter hög med ett rikt avfall av magnetisk fällslagg och enstaka mindre järnbitar, som 
fallit av i samband med hanteringen av järnet. Här finns ett fint material för metallurgis-
ka analyser. I den norra delen påträffades rester av en smidesässja uppbyggd i sten, där 
betydande fynd gjordes av en smidestång och fyra klimpjärn. Anläggningen undersök-
tes aldrig utan bröts efter att ässjans yttre begränsning konstaterats. Det var inte möjligt 
2013 att avgöra om ässjan har stått inne i en byggnad eller om den stått ute i fria luften.

Bland de tidigare fynden som gjorts på platsen finns bland annat den ovan nämnda 
forman av utsmidd plåt till en blästerugn och en medeltida kofot samt en del smidesav-
fall. Övriga föremålsfynd utgörs av en mindre järnten och två järnskor till oxar. Det är de 
äldsta fynd av järnskor till oxar vi känner till och visar, att man här har använt oxar som 
dragare redan under medeltiden, något som senare skulle bli signifikant för Småland.

Fyndmaterialet tillsammans med de konstruktioner som påträffats ger en god bild av 
hur järnhanteringen har gått till under medeltiden. De väl avgränsade produktionsste-
gen visar på en stor plats, dock inte på något sätt någon av de största i Möre. Hantering-
en har varit på en förhållandevis hög nivå och kan ha legat till grund för en betydande 
export av Calmarejärn. De första slagganalyserna har genomförts av Lars Bentell, men 
här är tolkningen ännu inte klar. 

Någon bosättning har inte påträffats i direkt anslutning till järnframställningsplat-
sen. Sannolikt har man bott i Skåningsmåla eller Århultemåla cirka en km bort. Bläst-
platserna ligger runt dessa gårdar på samma sätt som i modellen från Eskilshult.

Platsen är på flera sätt unik. Den har alla processteg representerade från malmen och 
dess rostning till blästerugnen och den efterföljande behandlingen på fällstenen inklusi-
ve en smedja för efterbearbetningen av blästerjärnet till fellujärn och den färdiga järn-
klimpen eller järntenen. Dessa järnklimpar har en vikt på cirka 240 gram i det skick de 
påträffades. De väger som ”lätta” osmundar. Ser man till blästplatser i olika delar av Nor-
den är det ovanligt att finna lämningar av produktionsstegen efter fällstenen. Man har 
ansett, att vidarebearbetningen skett i gårdarnas smedjor. Motsvarigheter till smedjan 
på RAÄ 120 Skåningsmåla finns vid hyttorna i Bergslagen och vid Järnmöllan i Tvååker.

Calmarejern – en exportprodukt med proveniens
I början av 1200-talet dyker järn upp i handelsordningen för staden Flensburg, under 
beteckning calmarejern och blekingejern. Helt uppenbart har sådana proviniensupp-
gifter haft betydelse för medeltidens smeder och järnhandlande handelsmän. Hur kan 
dessa järn ha sett ut och var påträffar vi sådana fynd? 

De så kallade lieformiga ämnesjärnen har huvudsakligen påträffats längs Kalmar-
kusten samt på Öland och Gotland. I de flesta fall utan några fynd som ger dem en da-
tering.58 Det är uppenbart att de uppträder i kontexter som är äldre än medeltiden. 

58 Haglund, K., ’Rod-shaped and scythe-shaped Currency Bars’, in: Excavations at Helgö V:1. Stockholm 1978, 
s. 38.
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Marknaden för de lieformade ämnesjärnen förefaller framför allt vara de stora öarna i 
Östersjön, där de smitts ut till vapen eller redskap.59

I fyndmaterialet från Skåningsmåla påträffades fyra klimpjärn om drygt 240 gram. 
De väger lite för lätt för att vara osmundjärn, men kan det här istället röra sig om Cal-
marejärn? För att komma vidare med frågan är det viktigt att inventera och se i vilka 
sammanhang denna typ av ämnesjärn uppträder och om de kan definieras på liknande 
sätt som Anders Wallander i denna volym har definierat osmundjärn.60 Är det möjligt 
att utifrån vikt och form identifiera dessa järnklimpar som just calmarejärn? På samma 
sätt som man inte kunnat enas om vad en osmund är, får forskningen arbeta vidare med 
frågan om calmarejärnet. Detta trots att Nils Björkenstam, då han 1991 presenterade 
sin forskning kring osmundjärn, noterade att de klimpfynd som återfinns i bland annat 
Lapphyttan väl överensstämmer med vikterna i det skriftliga materialet.61 

När järnet massproduceras blev det en produkt som gick som handelsvara över 
Öster sjön. Handeln utgjorde basen för en betydande smidesverksamhet i medeltida 

59 Peets, J., The power of iron. Iron production and blacksmithy in Estonia and neighbouring areas in prehistoric 
period and the Middle Ages. Tallinn 2003. 

60 Wallander, A., i denna volym, s. 115–149.
61 Björkenstam, N., Osmundjärn. Osmundens fatvikter och osmundvikten. Jernkontorets bergshistoriska 

skriftserie. Nr 30. Stockholm 1993.

Figur 8. Bild av det remarkabla fyndet av en medeltida tång, här placerad på fällstenen. Foto: Gert 
Magnusson.
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Figurer 9, 10 och 11. Fyndmaterialet från Skåningsmåla, Bäckebo RAÄ 120 är exceptionellt med många 
rika fynd förutom tången. Hela processen går att följa i fynden och här ser vi några exempel. Figur 9 
överst är en forma från en blästerugn och de två ämnesjärnen i figur 10 är sannolikt den produkt som 
kom från de många järnframställningsplatserna i Möre och som exporterades över Kalmar. Slutligen i 
figur 11 har vi fynd av en oxsko, som  visar att man här brukat oxar, samtidigt som man på Lapphyttan 
i Norberg brukat hästar istället. Foto: Gert Magnusson.



393

städer såsom Lödöse, Kalmar, Söderköping och Visby. Omfattande smedkvarter fanns 
på motsvarande sätt i Lübeck och Gdansk, där delar av det svenska järnet under 1300-, 
1400- och 1500-talen förädlades till olika smidesprodukter.

Den använda tekniken speglar smedens kompetens
Den använda tekniken inom järnhanteringen under medeltiden är ett komplext stu-
dieområde, där det för närvarande inte är möjligt att göra annat än skissera några fram-
tida forskningsområden. Här är det nödvändigt med metallurgisk kompetens för att 
diskutera dessa frågor vidare. 

Vikingatiden var en dynamisk period i järnhanteringens historia. Järnkonsumtio-
nen ökade på ett sätt den inte gjort tidigare. En förklaring kan vara att jordbruksred-
skapen blev större och tyngre, vilket fordrade ökad tillgång på metall.62 En annan fak-
tor var utvecklingen inom den militära sektorn. Den ökade efterfrågan på smide, vilken 
avspeglas i det arkeologiska materialet, åtföljdes av ett allt större tekniskt kunnande 
kring järnets olika egenskaper. En sådan utveckling kan studeras i bevarade smidda fö-
remål. De flesta utgör enkla smiden, men ser vi till vapen som svärd eller spjutspetsar 
var dessa i många fall exempel på högt drivet smideskunnande.

Smidet utvecklades på ett intressant sätt. De berömda ”äkta ulfbertsvärden” visar på 
betydande teknisk skicklighet och förmåga att framställa olika kvaliteter av smidbart 
järn med olika hårdhet och på ett skickligt sätt smida dem samman. Det har även varit 
möjligt att urskilja dåliga ”falska” kopior av de riktiga svärden. På senare år har man 
därför framkastat hypotesen att ”ulfbertsvärden” kan ha smitts i Östersjöområdet, 
 istället för som en äldre tolkning hävdat, att detta kvalitetssmide skett i Frankerriket.63 
Damaskerade spjutspetsar har tillverkats i speciella smedjor och verkstäder runt hela 
Östersjön. Spjutspetsarna är exempel på den förfinade teknik som det vikingatida smi-
det kunde uppvisa.64 

En särställning tycks ha intagits av Gotland och Saaremaa (Ösel). Det är möjligt att 
man i ortnamnsskicket än idag kan se spåren av detta. Hälften av alla orter i Sverige, vil-
ka har ortnamnet Smedby, Smiss eller liknande finns på Gotland. Frågan är om dessa 
frekventa ortnamn antyder Gotlands särställning som en provins där exceptionella 
kvalitativa föremål har tillverkats, vilket länge hävdats? Att Gotland har haft en  speciell 

62 Myrdal, J., Jordbruket under feodalismen. Det svenska jordbrukets historia. Del 2. Stockholm. Natur och 
kultur 1999, s. 53.

63 Williams, A., ’The Ulfberth swords. A high eutectoid steel’, in: Paper at the Aquileia conference. Milano 
2007.

64 Kristina Creutz har i sitt arbete tension and tradition 2003 studerat det vikingatida damascenersmidet 
runt Östersjön. Genom studium av spjutspetsarna i olika museisamlingar har hon kunna identifiera olika 
smidesverkstäder varifrån sedan spjutspetsarna har spritts över hela Östersjön. Creutz, K., Tension and 
Tradition. A study of the late ironage Spearheads around the Baltic Sea. Stockholm Studies in Archaeology. 
Stockholm 2003.
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position framgår av de påvebrev, som 1229 sändes till biskopen i Linköping, prosten i 
Visby och abboten i Roma kloster.65 Påven uppmanade dessa kyrkomän att stoppa got-
länningarnas handel med vapen, hästar, skepp och livsmedel med de hedniska folken i 
Baltikum. Dessa källor pekar mot Gotlands särskilda roll. Kan Smedby i Dörby socken 
utanför Kalmar ha varit en by med speciellt smideskunnande och haft en speciell roll i 
organiserandet av järnhanteringen i Möre? 

Den vikingatida järnframställningen var så vitt vi vet, helt baserad på blästerugnar. 
Det ökade järnbehovet möttes med fler anläggningar, där man utvecklade befintlig 
teknik såsom nya typer av blästerugnar. Den vikingatida järnhanteringen i Möre är 
ännu bara känd genom ett fåtal blästerugnar, vilka legat överplöjda ute i jordbruksbyg-
derna vid Hossmo och Binga. I samband med grävningarna för väg E22 påträffades fle-
ra blästerugnar i slättbygden, vilka kunde dateras till järnåldern.66 Den bäst bevarade 
ugnen låg i Söderåkra och hade en datering till århundradena före Kristus.67 I Ljungby-
området påträffades mindre rester av vikingatida blästerugnar. 

Den stora ökningen av järnhanteringen i Möre skedde under 1100-talet, men fick 
större betydelse inom exporthandeln i Östersjöområdet först på 1200-talet. Möjligen 
kan Möre ha varit järnleverantör till Gotland redan under 1100-talet. Möres huvud-
sakliga blästerugnstyp tycks ha varit en schaktugn, som stått uppe på marken och där 
slaggen samlades i botten av ugnen och inte tappades av. Här skiljer sig blästerugnarna 
vid Skåningsmåla åt, vilket kan bero på en kronologisk skillnad, då de är yngre än de ti-
digare omnämnda ugnarna. 

De stora förändringarna kom i samband med att vattenkraften introducerades i järn-
hanteringen under 1000- eller 1100-talen. Redan på 1100-talet fanns en vattendriven 
hammare vid Tvååker i Halland, även i Frankrike och Tyskland finns nästan samtida 
uppgifter om vattendrivet hammarsmide. Uppenbarligen låg Skandinavien inte senare i 
relation till den allmänna europeiska utvecklingen när det gällde dessa tekniska steg.

Det äldsta skriftliga belägget är Järnmöllan i Halland, vilken utgjorde ett gränsmär-
ke för en donation av en skog vid Tvååker av ärkebiskop Absalon i Lund till Sorö klos-
ter 1197.68 Anläggningen har inte tillhört biskopen eller klostret, utan får ses som ett 
uttryck för teknisk kunskap inom bondesamhället. Dokumentet har varit centralt i dis-
kussionen kring cisterciensernas roll inom järnhanteringen och, i förlängningen, klos-
trens roll som ägare och intressenter i järnhanteringen under 1100-talet. Anläggning-
arna representerade ett nytt tekniskt komplex i Tvååkersområdet som haft en tradition 
med blästerugnar sedan vikingatiden. 

Lars-Olof Larsson har uppmärksammat, att det i Sunnerbo härad i västra Småland 
förekom cirka 70 vattendriva smedjor under 1400- och 1500-talen.69 Under 1400-talet 

65 Svenskt diplomatarium 1. No 253, cf Nos. 245, 250, 254–255.
66 Karlsson, C., 2001, s. 345.
67 Ibid., 2001, s. 348.
68 Olsen, R.A., 2004, s. 29. 
69 Larsson, L.-O. och Rubensson, L., 2000, s. 26.
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fanns det smedjor i Älghults socken, vilka bland andra ägdes av Arvid Trolle, riksråd 
och lagman i Österland och Tiohärad.70 Vid Kurröström i Älghults socken vid Al-
sterån finns tydliga rester av en vattendriven smedja, som kan ha tillhört Trolle. Inom 
Möre finns det inte några ytterligare säkra belägg för vattendrivna hammare eller vat-
tendrivna blästerugnar. Flera blästbruksplatser ligger dock vid strömmande vatten, 
men liksom i fallet Bäckebo, RAÄ 120 Skåningsmåla, ligger anläggningarna på ett så-
dant sätt att vattenhjulsdrift knappast varit möjlig. För närvarande får vi se Kurröström 
som enda exemplet på vattendrift, och då förhållandevis sent i 1400-talet och med en 
direkt koppling till högfrälset.

Järnhanteringens relation till kustbygderna och riket                                 
– frågor för fortsatt forskning

Några av de centrala åarna i Möre är Ljungbyån, Alsterån, Åbyån, Snärjebäcken och 
Hagbyån, vilka alla rinner från områden rika på slagghögar och lämningar efter omfat-
tande järnhantering och mynnar vid de kyrkor, vilka kan visa på äldre storgods som 
Arby, Hagby, Ljungby, Hossmo, Åby och Ryssby samt några av de mer betydande god-
sen i Möre Ljungbyholm, Strömsrum, Björnö och Värnanäs. Finns det ett samband 
mellan de järnproducerande områdena, kommunikationerna längs åarna och kyrkorna 
samt godsen? Hade frälset kontroll över produktionen, kommunikationerna och/eller 
handeln med järnet? Vad betydde det att Kalmar anlades under 1100-talet och att en 
 exporthamn för järnhanteringens produkter uppfördes i skuggan av ett av rikets vikti-
gaste slott? Skälen till etableringen var säkert flera, men järnbygderna kan onekligen ha 
varit en bidragande orsak. Det är tydligt att statens närvaro blev alltmer viktig i områ-
det.

Under 1200-talet förekommer flera dokument angående gränsläggningar kring det 
svenska riket. Gränsdragningarna gick genom skogsbygder, där det förekom en omfat-
tande järnhantering på båda sidorna om gränsen. Detta gäller gränstrakterna mellan 
Småland och Blekinge, Småland och Skåne, respektive Småland och Halland. I många 
fall rörde det sig här om mycket storskalig järnhantering på båda sidorna.71 Gränsen 
finns nämnd och beskriven i landamaeri, det tidigare omnämnda tillägget till den äld-
re Västgötalagen.72 I landamaeri står det att den sjätte gränsstenen stod mellan Möre 
och Blekinge, vilken delade en skog fylld av stora järnframställningsplatser.

Den nordligare gränsläggningen drogs mellan Ängersjö, Ytterhogdal i Hälsing-
land och Älvros, samt Svegs socknar i Härjedalen, sedan länge kända som några av de 
mer betydande järnproducerande socknarna i gränsbygderna mellan Härjedalen och 

70 Ibid., s. 24.
71 Jämför Ödman, A., Skeingeborg, borgen som Saxo glömde. Norra Skånes Medeltid 4. Report series. Nr 90. 

Arkeologiska institutionen. Lunds universitet. Lund 2005 och Larsson, L.-O. och Rubensson, L., 2000.
72 Sawyer, P. och Sawyer, B., 1995, s. 72.
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Hälsingland. Här gick även riksgränsen mellan Sverige och Norge före 1645. Socknar-
na hade ett osedvanligt stort antal blästerugnar för Sverige och kanske ett av de finast 
bevarade blästerugnsmaterialen i Europa. De flesta blästerugnarna är möjliga att knyta 
till olika byar. Man kan inom området se, att varje by och sannolikt varje enskild gård 
har haft en eller flera blästerugnar. Det är notabelt, att ugnarna låg på ömse sidor av 
riksgränsen som drogs upp mellan Sverige och Norge och finns belagd i ett gränslägg-
ningsdokument från 1270-talet och senare är inskrivet som ett tillägg till Hälsingela-
gen.73 Det är möjligt att tvister om järnhanteringen i skogarna eller lämpliga myrar dri-
vit fram denna medeltida gränsläggning.

Gränsläggningarna och de kommissioner som genomförde dem ger oss detaljerade 
inblickar i hur staten har hanterat sådana intressekonflikter. Här har vi en forsknings-
fråga kring statens närvaro genom sina undersåtar, som kan utgöra ett komplement till 
studier av borgar, kyrkor och städer samt det skrifthistoriska källmaterialet.

73 Jämtland och Härjedalens diplomatarium. Del 1. Häfte 1. Nr 2. Östersund 1949. Se vidare Olof Holms 
omfattande studier av denna gränsläggning i Holm, O., ’Den norsk-svenska riksgränsens ålder och hävd’, i: 
Collegium Medievale. Tverfaglig tidskrift för middelaldersforskning. Vol 16. Oslo 2003.
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Diagram 1. Kalmargruppens kyrkor har av Marit Anglert daterats till mellan 1120–1300. Vi kan här se 
hur kyrkorna relaterar till en uppskattad produktion av blästerjärn baserad på Peter Crews försök och re-
laterad till dateringarna av järnframställningsplatserna i Möre. Dateringarna har sammanvägts enligt 
följande: Arby 1180, Halltorp 1210, Hossmo 1120, Voxtorp 1240, Hagby 1200–1250, Kläckeberga 1250–
1300, Söderåkra 1250, Ryssby 1180–1200, Mortorp 1250 och Åby 1200. Dateringen av dessa kyrkor följer 
väl kurvans uppgång av producerad slaggmängd. Källa: Projektets databas och Anglert, M., 1993, s. 152.



397

Konsumtion och distribution av järn                                                              
– en avslutande sammanfattning

Järnkonsumtionen ökade på ett betydande sätt under vikingatiden och den äldre medel-
tiden och kan ses som ett uttryck för en allmän trend i samhället under denna tid. 
Skeppsbyggeriet ökade och fartygen blev större, en mängd kyrkor uppfördes och senare 
även ett stort antal borgar. Samtidigt fortsatte jordbruket att utvecklas med allt tyngre 
plogar och militärväsendet förändrades med bland annat ett bepansrat rytteri. Det är 
troligen denna generella konsumtionsökning och högkonjunktur i hela samhället som 
återspeglas i en högre järnproduktion och en alltmer avancerad bearbetningsteknik.74

Merparten av det vid masugnarna i Bergslagen producerade järnet exporterades 
över främst Mälarstäderna, där Stockholm redan mot slutet av 1200-talet spelade en 
alltmer framträdande roll som exporthamn för järnet. Men all järnproduktion var inte 
baserad på masugnsteknik, utan en betydande ökning av järnproduktionen under sena-
re delen av vikingatiden och den äldre medeltiden skedde inom blästbrukshanteringen. 
Även det direktframställda järnet förekommer i de medeltida skriftliga källorna i form 
av Kalmarejern, Blekingejern och dylikt. 

Det dröjde fram till mitten av 1500-talet innan blästjärnet i större omfattning ersat-
tes av färskat tackjärn. Räkenskaperna från Kalmar under 1500-talet visar hur Kalmare-
jernet under medeltiden efterhand alltmer spelat ut sin roll.75 Någon järnhantering i 
Möre efter 1500-talet har inte kunnat beläggas arkeologiskt. Det är i detta samman-
hang intressant att man på 1600-talet ansåg att slagghögarna var forntida och att de 
blev en del i de antikvariska berättelserna. Ändå hade den medeltida järnhanteringen 
varit så omfattande i området att det närmast kan räknas som en ”bergslag”. 

Några medeltida masugnar i Möre är inte kända. Snarare liknade Möre, blästerugns-
områden i västra Tyskland och centrala Frankrike samt områdena på östra sidan av 
Öster sjön, exempelvis Saaremaa och norra Estland. Möre är i själva verket ett av de om-
råden, där fortsatta studier skulle kunna bidra till svar på frågor om hur medeltida stor-
skaligt blästbruk anpassats till befintliga naturresurser, påverkat landskapet och hur 
detta har uttryckts i manifesta anläggningar som kyrkor, städer och borgar, men också 
i de rika fyndmaterialen, som förvaras i museisamlingar.

Järnhanteringen inom det nuvarande Sveriges gränser rymmer många frågor kring 
hur ugnarna tekniskt var utformade och fungerade. Men det riktigt intressanta är att 
dessa ugnar och andra föremål kopplade till järnhanteringen i själva verket speglade 
människors tekniska kunnande och hur det förändrades över tid. Kunskapen har aldrig 
var statisk utan under ständig förändring, anpassning och utveckling. Det är i det per-
spektivet som ett studium av ugnarnas utformning och som arkeologiska typer kan ses. 
Med konstruktioner i stort och i detaljer möter vi de forntida och medeltida smederna 
och deras idéer om hur metallurgiska problem kunde lösas. Det är väl detta möte som 
är det egentliga målet med våra studier kring den äldre järnhanteringen.

74 Jämför Andersson, H., et al. och Karlsson, C., i denna volym, s. 215–255 och 191–213.
75 Larsson, L.-O. och Rubensson, L., 2000, s. 27.
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I n g - M a r i e  P e t t e r s s o n  J e n s e n

Bergslagen modernt i alla tider – 
Gamla Norbergs bergslag och utvecklingen 

på Vikaberg och Garpenberg från 
förhistorisk tid till medeltid

Inledning
”Gamla Norbergs bergslag” är 1539 namnet på det bergsbruksområde som utgår från 
de stora malmfyndigheterna i och runt Norberg och som utifrån skriftliga källor disku-
terats som kanske Sveriges äldsta järnbergslag, något som namnet också antyder. De ar-
keologiska undersökningarna av Lapphyttan, med dateringar ner i 1100-talet, bekräf-
tade denna hypotes med ”råge”, då järnmalmsbrytningen var drygt hundra år äldre än 
de skriftliga beläggen och masugnsteknologin flera hundra år äldre än man tidigare 
trott. Fördjupade och breddade analyser, som presenteras i denna artikel, visar att 
Lapphyttan inte var en unik plats utan en del i ett omfattande bergsbruksområde, med 
flera hyttor med rötter i 1100-talet. En mycket omfattande järnhantering och koloni-
sation skedde under 1200- och 1300-talen, där Norberg i början av 1300-talet framträ-
der som Sveriges största bergslagsområde räknat i antalet hyttor. Men hur började det? 
Kan man se länkar tillbaka till den yngre järnåldern i området och fanns förutsättning-
ar som gjorde att bergsbruket gavs unika möjligheter att etableras just här? Hur omfat-
tande var gruvhantering och järnproduktion under medeltiden, hur var den organise-
rad och vilka var aktörerna?

Relationen mellan järnproduktion och kopparhantering har länge varit ett ”hett” 
ämne för forskningen. Flera olika teser har framförts och efter de forskningsrön som 
framför allt togs fram på 1960- och 1970-talen med hjälp av 14C-analyser av kol i sjöse-
diment, har den bergmalmsbaserade kopparhanteringen i Dalarna ansetts vara äldre än 
en järnhantering baserad på bergmalm.1 Frågan om en mer storskalig hantering baserad 
på hyttor med vattendriven bläster har också varit livligt diskuterad, men även här har 
man lutat åt att detta skett först i samband med kopparhanteringen och något senare i 
järnhanteringens masugnar (i denna artikel synonymt med järnhytta). I den absolut 

1 Qvarfort, U., Sulfidmalmshanteringens början vid Garpenberg och Öster Silvberg. Jenkontorets bergs-
historiska rapporter. H 20. Stockholm 1981, Eriksson, J.-A. & Qvarfort, U., Age determination of the Falu 
Coopper Mine by 14C-datings an palynology. GFF. Vol. 118. Stockholm 1996.
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 senaste miljöhistoriska forskningen för Garpenberg2 och för Falun,3 har de äldre date-
ringarna av kopparhanteringen börjat ifrågasättas. Lite tillspetsat kan man idag ställa 
frågan om den storskaliga järnproduktionen baserad på bergmalm till och med kan 
vara äldre än kopparhanteringen? Frågan belyses här utifrån en analys av Garpenberg. 

För att ge perspektiv på dessa frågeställningar tas i denna artikel utgångspunkt i be-
greppet ”modernitet” som den definieras av Thomas Lindkvist i den inledande artikeln 
i denna bok. Bebyggelse, odling och järnframställning i området för Norberg och Vika-
berg/Garpenberg diskuteras i ett långtidsperspektiv från förhistorisk tid till 1500-talet. 
Norberg och resultaten därifrån diskuteras sedan mot Vikaberg/Garpenberg ur ett i 
första hand bebyggelsearkeologiskt perspektiv. Ett tvärvetenskapligt källmaterial i 
form av i första hand fysiska lämningar, ortnamn och skriftliga belägg analyseras. Aktö-
rer och organisation i ett långtidsperspektiv rekonstrueras och diskuteras mot de nya 
miljöhistoriska analyserna såväl i Norberg som i Vikaberg och Garpenberg. Utgångs-
punkten för denna artikel bygger vidare på de resultat som presenterades i författarens 
doktorsavhandling och den forskning som bedrivits med stöd av bidrag från Stiftelsen 
Mineralprocesslaboratoriet i Stråssa.4 

Järn och koppar i forskningen
Utgångspunkten för diskussionerna om bergsbrukets ålder var mycket länge de skrift-
liga omnämnandena av gruvbrytning vid Stora Kopparberget i Falun 1288 och Nor-
berg 1303. Forskningen har i mångt och mycket kretsat kring dessa två berg som är re-
lativt väl utforskade, sett ur ett historiskt perspektiv. Många ansåg att hanteringen eta-
blerades först under slutet av 1200-talet, men Kjell Kumlien menade att järn hanteringen, 
baserad på bergmalm, i Norberg kan ha påbörjats redan under 1100-talet. Detta bygg-
de han bland annat på en diskussion utifrån privilegiebreven, där Norbergs brev från 
1354 är ett av de äldsta och verkar mönsterbildande för andra bergslagsområden.5 A. 
Lilienberg omtalar på liknande sätt Norberg och Stora Kopparberget som ”moder-
verk”, varifrån hanteringen sedan spreds. Argumentet för detta är samma som för 
K.  Kumlien, det vill säga att privilegiebreven varit mönsterbildande för andra berg-
slagsområden.6 

2 Segerström, U., Berg, A., Pettersson Jensen, I.-M., Bindler, R. & Renberg, I., ’Det tidiga bergsbruket i 
Norberg – nu ännu tidigare. Skogshistoria och föroreningshistoria kastar nytt ljus över utvecklingen’, i. 
Med Hammare och Fackla XLI. Sancte Örjens gille. Kristianstad 2010. Se även Segerström, U., et al. i denna 
volym s. 299–367.

3 Bindler, R., Rydberg, J., Revisiting key sedimentary archives yields evidence of a rapid onset of mining in the 
mid-13th century at the Great Copper Mountain, Falun, Sweden. Archaeometry. Manuscript in review.

4 Pettersson Jensen, I.-M., Norberg och järnet. Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen. Jern-
kontorets bergshistoriska skriftserie. Nr 46. Avesta 2012.

5 Kumlien, K., ’Järnberget och kronan’, i: Kumlien, K., (red.). Norberg genom 600 år. Uppsala 1958, s. 189ff. 
6  Lilienberg, A., ’Sveriges bergshantering under medeltiden’, i: Jernkontorets annaler. Stockholm 1919, s. 130f. 
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Kung, kyrka och stormän/frälse syns som ägare i de äldsta skriftliga omnämnande-
na såsom kung Birger Magnusson och Tyrgils Knutsson i Norberg 1303 och Västerås-
biskopen i Stora Kopparberget 1288. Hyttor omnämns även i arvsskiftet efter Upp-
landslagmannen Birger Persson 1328. Magnus Eriksson upplåter 1346 hyttor till nun-
norna i Riseberga kloster och 1345 till Strängnäsbiskopen.7 Dessa tidiga belägg har 
format synen på bergshanteringens aktörer och genomgående är att huvudparten av 
forskarna sett kungamakt, kyrka och frälse i kombination med tysk specialkompetens 
som de viktigaste aktörerna i bergsbruket. Oemotsagt är dock inte detta, utan bergs-
männen har av flera lyfts fram som viktiga aktörer, medan andra pekat på det förhisto-
riska blästbruket och menat att detta varit en viktig förutsättning för bergsbruket, såväl 
vad gällde koppar- som järnhanteringens framväxt. 

Kjell Kumlien ifrågasatte också tyskarnas betydelse och hänvisade till Sten Lind-
roths arbeten om Falun och kopparsmältningstekniken.8 Han poängterade att järn-
hantering var något som bedrivits i Sverige sedan lång tid tillbaka. Det är dock tydligt 
att källmaterialet visar på tyskars närvaro såväl i städerna, med kontakter mot Bergsla-
gen, som genom tyska namnformer i äldre handlingar på ägare från 1300-talet och i 
ortnamn från Norbergsområdet. Angående Lübecktraktaten mellan tyskarna och Bir-
ger Jarl menar Kumlien, att Birger Jarl helt enkelt tog hjälp av tyskarna för att avyttra 
järnet till kontinenten. K. Kumlien tycks också sätta tyskarnas närvaro i samband med 
hyttornas etablering och en omorganisation av driften mot en mer storskalig produk-
tion med masugnsteknik under 1300-talet. Han ser sedan det tyska inflytandet försva-
gas under 1400-talet.9 

John Granlund ville tona ned statens och stormännens betydelse för bergsbruket. 
Han kunde genom sina studier av arbetsorganisationen i hyttor och gruvor visa att 
denna byggde på gamla vedertagna principer, som även använts inom andra områden. 
Ett citat från hans viktiga artikel från 1945 får belysa hans åsikter.10 

Detta konstaterande är i sin tur av betydelse i så måtto, att vi icke längre ha rättighet att, så-
som flera historiker synas vilja göra gällande, ensidigt betrakta bergsbruket såsom ett resul-
tat av (stormäns och) statens organisatoriska ingripande. Förhållandet är tvärtom det mot-
satta. Då staten i speciellt administrativt, judiciellt och fiskaliskt syfte organisatoriskt griper 

7 Boëthius, B., Kopparbergslagen fram till 1570-talets genombrott. Uppkomst, medeltid, tidig vasatid. Uppsala 
1965, s. 100, Waldén, B., ’Örebro stad och län i relation till äldre svensk bergshantering’, i: Med Hammare 
och Fackla VIII. Stockholm 1937, s. 51f., Waldén, B., Skyllberg, 1346, 1646, 1946. Minnesskrift. Första delen. 
Tiden intill 1775. Stockholm 1947, s. 22.

8 Lindroth, S., Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget intill 1800-talets början. Del I. 
Gruvan och gruvbrytningen. Uppsala 1955, S:e Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget 
intill 1800-talets början. Del II. Kopparhanteringen. Uppsala 1955.

9 Kumlien, K., 1958, s. 210ff.
10 Granlund, J., ’Greksåsars bergsmän i hyttlag och gruvlag’, Nytryck i: Med Hammare och Fackla XXXII. 

Sancte Örjens gille. Stockholm 1945 (1992), s. 106.
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in, är bergshanteringen redan gammal i gården med en så fast, på funktionell grund upp-
byggd, organisation, att denna knappast med ett ord behöver omnämnas i det utfärdade 
bergsordningarna utan betraktas såsom självklar därför, att den står i fullaste samklang med 
vedertagen sedvanerätt även inom andra grenar av dåtida arbetsliv. Det blir en fråga först i 
andra hand, i vad mån dessa av staten utfärdade bergsordningar i administrativt och judici-
ellt syfte visa sig vara tillkomna till följd av främmande impulser, vilket all sannolikhet talar 
för, men denna fråga ha vi icke anledning att beröra i detta sammanhang. 

År 1955, då Sten Lindroth skrev sitt stora verk om Falu Koppargruva, hade förutsätt-
ningarna för forskningen förändrats genom de nya naturvetenskapliga metoderna. 
Koppar från Falun hade spårats i föremål från 900-talet och 1000-talet och pollenana-
lys i torvlager under de äldsta gråbergsvarpen antydde att myren skall ha överlagrats re-
dan under 1000-talet.11 S. Lindroth avfärdade också till delar den äldre forskningen 
och såg inte det tyska inflytandet som lika stort. Den svenska kopparugnen skulle ha 
utvecklats lokalt och hanteringen satts igång åtminstone under sen förhistorisk tid. En 
utveckling av det svenska bergsbruket skulle sedan ha skett under framför allt 1300-ta-
let under tyskt inflytande. Men den tidigare forskningen som sett Rammelsberg som 
ett ”moderberg”, varifrån det mesta av teknik och organisation hade kopierats, avfärda-
des av Lindroth.12 

Bertil Boëthius beskrev 1965 utvecklingen av kopparhanteringen vid Stora Kop-
parberget i Falun som ett ”halvt hemslöjdsaktigt bondebergsbruk”, där ”teknik, organi-
sation och avsättning voro primitiva och ofullgångna”. Denna hantering skall ha startat 
redan under förhistorisk tid, men utvecklades sedan enligt Boëthius genom tyskt infly-
tande och kapital till en effektiv organisation.

De naturvetenskapliga metoderna, sedimentundersökningar och 14C-dateringar, 
förändrade kraftigt förutsättningarna för diskussionerna om kopparhanteringens ålder 
och ursprung. Vad gäller järnhanteringen kunde undersökningen av Lapphyttan i Nor-
berg belägga masugnsdrift och osmundsmide redan under andra halvan av 1100-talet.13 
Med osmundsmide förstås här att tackjärnet färskades i en härd varefter den lågkolhal-
tiga järnlupp som då erhölls höggs upp i mindre stycken, med en vikt på cirka 300 gram 
vardera (osmundar). Vid Lapphyttan användes inte vattenkraft till vare sig härdens bäl-
gar eller till bearbetning eller upphuggning av järnlupp eller osmundar. Framför allt av-
fall från färskningen och upphuggningen av osmundarna påträffades vid alla härdar 
som undersöktes på Lapphyttan. Avfall från osmundsmidet har också påträffats på en 
lång rad platser runt Norberg som inventerats och/eller undersökts. 

Efter denna undersökning har många mindre undersökningar (jämför nedan) och 
många provtagningar för 14C-analys genomförts framför allt i Västmanland och Närke. 

11 Boëthius, B., 1965, s. 22, Lindroth, S., 1955: I, s. 25f.
12 Lindroth, S., 1955: I, s. 24ff.
13 Magnusson, G., (red.). Nya Lapphyttan – medeltida bergsmannakunskap rekonstruerad. Jernkontorets 

bergs historiska rapporter. H 80. Stockholm 2014, s. 31.



403

De visar att bergsbruk och masugnar var mycket spridda under 1200- och 1300-talen 
och åtminstone i Norberg finns dateringar till senast 1100-tal. Genom projektet Atlas 
över Sveriges bergslag, som startade 1994, har det också varit möjligt att för första gång-
en få en mer heltäckande bild av det medeltida bergsbrukets utbredning.14 Helt nya 
förutsättningar finns därför att genomföra större bebyggelseanalyser av de enskilda 
bergslagsområdena. 

Idag finns också undersökningar i Norberg, från sjöarna Kalven och Noren, där 
bland annat blyisotophalten i sedimenten analyserats.15 Det har där tolkats som att en 
malmbrytning kan ha förekommit redan på 950-talet. Liksom i Falun har dock inga ar-
keologiska undersökningar av hyttor eller andra anläggningar kunnat verifiera dessa 
riktigt tidiga dateringar. Det finns delvis ett glapp i tid mellan förhistorisk tid och tidig 
medeltid mellan sedimentdateringarna och de arkeologiskt undersökta hyttorna. 

Tidsglappet mellan sedimentundersökningar och arkeologiska undersökningar i 
Norberg är dock inte alls lika stort som i Falun och Vikaberg/Garpenberg. Tidigare 
undersökningar har gett indikationer på mycket tidig bergmalmsbrytning under 
700–800-talen i Östra Silvberg och Garpenberg. Analyserna har utgått från sediment-
undersökningar av sjöar.16 Undersökningarna i Falun har gett dateringar ner mot slutet 
av 400-talet vid sidan av dateringar från föremål och markytor under gråbergsvarp som 
åtminstone pekar mot 900–1000-tal.17 De nya undersökningar som genomförts i såväl 
Falun som Garpenberg indikerar dock, att de tidigare dateringarna är behäftade med 
stora brister och därmed felaktiga. För att ge ytterligare perspektiv på frågan tas här ut-
gångspunkt i en bebyggelsearkeologisk analys som utgår från Norberg och jämför för-
hållandena i Vikaberg/Garpenberg.

Järn och koppar i Sverige
Det medeltida bergsbruket är starkt knutet till Mellansverige och framför allt till om-
rådena norr om Mälaren och det område som alltjämt omtalas som Bergslagen. Mer 
omfattande bergsbruk förekom dock även i Östergötland, Sörmland och Uppland. 

14 Pettersson, I.-M., Norbergs bergslag. En sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i Karbennings, 
Norbergs, Västerfärnebo och Västervåla socknar samt Fagersta stad. Atlas över Sveriges bergslag. Jernkontorets 
bergshistoriska rapporter. H 101. Stockholm 1994. Se även ’Bergsbruk – gruvor och metallframställning’, 
Sveriges Nationalatlas (SNA) Norstedts Förlagsgrupp AB 2011. 

15 Berg, A., Järnbruk och skog under 1000 år. Vegetationshistorien kring sjön Kalven i Norbergs bergslag. 
Examensarbete. Institutionen för vegetationsekologi. SLU. Umeå 2004, Bindler, R., Segerström, U., 
Pettersson Jensen I.-M., Berg, A., Hansson, S., Holmström, H., Olsson, K. and Renberg, I., ’Early medieval 
origins of iron mining and settlement in central Sweden: multiproxy analysis of sediment and peat 
records from the Norberg mining district’, in: Journal of Archaeological Science 38. 2011, Holmström, H., 
Paleolimnologisk miljökvalitetsbedömning av sjön Noren från medeltidens gruvnäring till dagens industri. 
Examensarbete. Miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Umeå universitet. Umeå 2004. 

16 Qvarfort, U., 1981, s. 18.
17 Eriksson, J.-A. & Qvarfort, U., 1996.
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Genom forskningen de senaste 30 åren, framför allt genom arkeologiska studier, har 
områdena utvidgats med flera nya områden, till exempel Småland. Som framgår av fi-
gur 1 så dominerar järnet över koppar och silver i de medeltida bergsbruksområdena 
som på kartan har avgränsats inom ramen för det tidigare omnämnda projektet Atlas 
över Sveriges bergslag.

Figur 1. Utbredningen av blästbruket och det medeltida bergsbrukets områden inom det nutida Sveriges 
gränser. Efter FMIS, projektet Atlas över Sveriges bergslag, Englund 2002, s. 15, Magnusson 1994, s. 54, 
Magnusson 2010, s. 269. * Berg Nilsson & Nilsson 2006.



405

Kopparbrytning och kopparhyttor förekom framför allt i tre områden; Falun, Garpen-
berg och Åtvidaberg. Förutom Sala med silverframställning, dominerades de övriga 
bergsbruksområdena av järnmalmsbrytning och järnframställning. Av de olika järn-
bergslagen kan idag Norberg räknas till ett av de absolut äldsta, men är också det arkeo-
logiskt sett mest välundersökta bergsbruksområdet i Sverige. Enligt sammanställningar 
av Atlasprojektets material i enlighet med den metod som använts för Norberg, räknar 
man idag med cirka 460 masugnar, 160 kopparhyttor och 70 silverhyttor med en bruk-
ningstid förlagd till medeltiden.18 Det bergslagsområde som har flest lämningar efter 
hyttor är Norberg. Det mest omfattande bergsbruksområdet för koppar var Falun. 

Norberg, Vikaberg och Garpenberg
Under medeltiden låg Norberg, Vikaberg och Garpenberg i södra Dalarna. Norbergs 
bergslag räknades först från mitten av 1600-talet till Västmanlands län. I kyrkligt hän-
seende hörde Dalarna under medeltiden till biskopsstolen i Västerås. Norberg och Vi-
kaberg sammankopplades i Privilegiebrevet för Norberg från 1354, som även gällde 

18 Pettersson Jensen, I.-M., 2012.

Figur 2. Blästplatser och medeltida hyttor i centrala Bergslagen. På kartan är också senvikingatida och medeltida städer 
markerade. De medeltida masugnarna är cirka 400 stycken.
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 Vikaberg, Lindesberg och järnhyttorna på Silvberget.19 Garpenberg är inte direkt om-
nämnt förrän 1476, men 1402 omnämns koppar i ett köpebrev, se vidare nedan. 
Norberg var en ren järnbergslag, den mycket blygsamma koppar- och silverframställ-
ning som förekom är daterad till 1700-talet och framåt. Med ett osäkert undantag finns 
i Norberg inga belägg för något annat än järnmalmsbrytning och masugnar under 
medeltiden. 

Vikabergs läge är inte helt oproblematiskt. Äldsta omnämnandet är 1354, men om-
nämns även år 1420, då privilegierna stadsfästs av kung Kristoffer. Området förefaller 
efter detta ha knutits till Bispbergs bergslag. Vikaberg anses dock generellt vara iden-
tiskt med Viks gruva, som från 1800-talet benämndes Intrånget. I samma område lig-
ger Garpenberg, som räknades som ett kopparberg. Kopparhantering omtalas första 
gången 1402, då Olof Finne utfärdade ett brev där han avstod sin del i Finnhyttan, 
bland annat gård och hytta för tre skeppund koppar, men först 1474 är namnet Gar-
penberg belagt i sammanhang med att gården Bergsäng, senare prästgård, omnämns 
som liggande på Garpenberget i Hedemora socken.20 För att komplicera förhållandena 
ytterligare så har det även förekommit silverhantering i området. Rullshyttans silver-
gruva är belagd 1563 och en silverhytta 1539.

Vikaberg/Garpenberg och Norberg ligger på ömse sidor om Dalälven och den bör-
diga dalgång, där omfattande spår av såväl förhistoriskt blästbruk som en bebyggelse-
struktur med gårdar och jordbruk av mälardalsmönster påträffats. Den nära koppling 
som finns ner mot järnkonsumenterna i Mälardalen bör också framhållas (figur 2). Sett 
i relation till Norberg är därför Vikaberg/Garpenberg ett mycket viktigt område för 
studier kring hur relationen mellan järn och koppar kan ha sett ut. Här ges även möj-
lighet att testa hypoteserna ovan kring Kopparberget i Falun huruvida blästbruket va-
rit viktigt för utvecklingen av kopparhanteringen. 

Förhistorisk bygd och blästbruk
Under yngre järnålder förekom i sydöstra Dalarna och norra Västmanland en relativt 
omfattande bebyggelse knuten till framför allt Dalälvens bördiga dalgång med odlings-
bara jordar. Ett omfattande blästbruk låg i anknytning till gårdarna samt i anslutning 
till Badelundaåsen i norra Västmanland, se figur 3. Detta blästbruksområde utgjorde 
den sydöstra delen av ett mycket stort järnproducerande område, som fortsatte från 
Hedemora, via nuvarande Borlänge och Tunaslätten, upp till Siljansbygden. Bläst-
bruksområdet. som ses i figur 2, representerade den närmaste geografiska kopplingen 
till Mälardalens befolkningstäta områden under yngre järnåldern. Badelundaåsen från 
Västerås, upp genom Västmanland, Folkärna, Grytnäs och Hedemora och vidare mot 
nordväst hade från medeltiden och framåt en viktig historiskt belagd väg, men dess 

19 Kumlien, K., 1958, s. 176.
20 Rönnegård, S., Hedemora bergslag, Garpenbergs socken. Stockholm 1957, s. 46.
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 betydelse under förhistorisk tid har sannolikt varit lika viktig. Ett tecken på detta är de 
många hålvägarna som kantar åsen. 

Den fördjupade analys som har gjorts av den förhistoriska bygden i området visar 
att bebyggelsen varit mer omfattande än vad som tidigare har antagits. En mindre be-
byggelseetablering skedde i Hedemoraområdet under 400–500-talen. Bygden expan-
derade sedan och bildade större, mer sammanhängande områden, under 700–1000- 
 talen. Under sistnämnda period förekom också ett mycket omfattande blästbruk i om-
rådet. 

Få direkta spår av järnåldersbebyggelsen finns belagda, utan det är det de förhisto-
riska gravarna som ofta används för att utvisa gårdarnas läge. Analyserna som redovisas 

Figur 3. Förhistoriska gravar och blästplatser i Norbergsområdet och södra Dalarna. 
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här visar dock att för att få en uppfattning om bygdens utbredning går det inte bara att 
använda gravarna, utan det är mycket viktigt att också ta hänsyn till såväl blästplatser, 
lösfynd som ortnamn. De förhistoriska namnen antyder att bygden varit betydligt mer 
utbredd och omfattande än vad gravarna visar. Detta stöds av blästplatsernas utbred-
ning och datering i området. Många förhistoriska enheter med gravar har blästplatser 
intill de genom det äldre kartmaterialet från 1600-talet och framåt kända tomterna. 
Detta är även fallet med enheter med förhistoriska namn, som har blästplatser i nära 
anslutning till den historiskt kända tomten.

Åkerbruket har varit och är alltjämt omfattande i delar av området och de senaste 
årens undersökningar har visat, att bortodlade gravar är vanligt förekommande i de 
stora dalgångarna högre upp i Dalarna. Man har också belagt ett skelettgravskick från 
900-talet och framåt, som gör att gravarna inte ”syns” på samma sätt som högar och 
stensättningar. Enheter etablerade under sen vikingatid, utan ett äldre gravskick, är 
därför genom gravarna svåra att upptäcka utan arkeologiska undersökningar. Detta gör 
dock att en del lösfynd, särskilt nära de historiska tomterna, är extra viktiga för att visa 
på förhistoriska gravar och boplatser. 

En helt annan gravtyp, små rösen och stensättningar byggda nästan helt i sten, finns 
längs Dalälvens steniga stränder och i lägen långt från såväl blästplatser, gravhögar som 
den odlingsbara bygden. De har i Hedemora dateringar främst till 400–700-talen men 
i Folkärna och Grytnäs har flera av dessa daterats till vikingatid 800–1050 och uppträ-
der således parallellt med de mer bygdeanknutna gravarna. 

Vilka personer som gravlagts i dessa gravar har diskuterats mycket, men man antar 
att de tillhört en befolkning av mer rörliga befolkningsgrupper som levt framför allt på 
jakt och fiske. Med en trolig fångstbefolkning i området kan man räkna med att det 
funnits ett större befolkningsunderlag än om man betraktar utvecklingen med ”Mälar-
dalsglasögon”. Förhållandet kan ha bidragit till den till synes stora koloniseringen av 
området och Bergslagen under medeltid och eventuellt redan under yngre järnålder. 
Utifrån framför allt ortnamnsanalyser är det uppenbart, att det skedde en stor expansi-
on av bebyggelsen under yngsta järnålder i de äldre bygderna, framför allt sedd genom 
by-byarnas tillkomst. Under medeltiden kom denna att bli mycket omfattande, som 
analysen framöver kommer att visa.

En viktig slutsats man kan dra härav är att man i hela området haft en ekonomi ba-
serad på flera näringar. Många enheter har av analysen ovan och undersökningar från 
jämförbara områden visats ha haft jordbruk och boskapsskötsel som en viktig näring. 
Järnframställningen i området har dock varit omfattande och inte bara varit ämnad för 
eget bruk. Det kan också ha förekommit en omfattande jakt av en befolkning som un-
der århundraden levt av denna näring.

Blästbruket har i alla områden en stark anknytning till de förhistoriska bygderna. 
I Dalarna är kopplingen också stark till de bygdeanknutna gravarna samt de historis-
ka bytomterna och inägomarken. I Västerfärnebo och Västervåla var blästbruket i 
större utsträckning beläget på utmarken, en utmark som kan beläggas ha tillhört  stora 
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förhistoriska enheter. Det finns däremot knappast någon rumslig koppling mellan de 
så kallade ”skogsgravarna” och blästplatserna. 

Den starka kopplingen i rummet mellan järnåldersgårdarna och blästplatserna har 
också visats både vid undersökningarna i Tuna och i Leksand.21 Här har man också 
kunnat belägga att bebyggelsen etablerats under vendel- och vikingatid i lägen som se-
dan har en stark kontinuitet framåt och som också finns beskrivna på 1600-talets kar-
tor. Gravarna har i dessa områden i stor utsträckning odlats över. Förhållandena före-
faller således ha stora likheter med Norberg och södra Dalarna, med en större förhisto-
risk bebyggelse än man tidigare trott. 

Man kan notera att blästbruket i Västmanlandsdelen sannolikt startade före det i 
Dalälvssocknarna, med rötter i sen romersk järnålder. Ett vikingatida blästbruk före-
kom dock i hela området. Det finns också mycket som talar för att det rör sig om sam-
ma ugnstyp över hela arbetsområdet, men med en viss variation i hur ugnarna ligger i 
förhållande till varandra. Blästbruket på Långheden i Västerfärnebo var det mest om-
fattande, sett i relation till antalet platser. Man skall dock notera, att tidsspannet här är 
större än på Dalasidan, varför det inte kvantitativt är helt enkelt att jämföra dessa om-
råden. Den totala omfattningen av blästbruket var dock sannolikt störst under vikinga-
tiden.

Ortnamnen och dess former ger samma bild som de dateringar av gravar och bläst-
platser som finns från området, det vill säga på en relativt omfattande förhistorisk bygd, 
men också på att bebyggelseenheterna är tämligen sent etablerade. Av förhistoriska 
namn är de osammansatta naturnamnen de vanligaste. De är också primära i förhållan-
de till byar med efterleden -by. Vidare är namn med efterleden -sta, som generellt anses 
äldre än ovanstående namn, mycket ovanliga.

I det som kommer att bli området för Vikaberg och Garpenberg saknas säkra spår 
av förhistorisk bebyggelse. I de sedimentundersökningar som genomförts i Garpen-
berg och som redovisas i denna skrift framgår att det omkring 400–500 e. Kr. finns spår 
av mänsklig aktivitet i området och att odling har skett i närområdet. Tidsmässigt 
stämmer detta väl med den bybyggelseetablering som finns belagt i främst Hedemoras 
slättområden nedanför Vikaberg/Garpenberg och som kan ha avsatt spår i sedimenten 
uppe på berget. Mer tydliga vegetationsförändringar framträder omkring 700–850 då 
det finns indikationer på skogsbete. Detta ligger nära till hands att koppla till den eta-
blering av en mer sammanhängande bygd som skedde i de stora dalgångarna som om-
gärdar Vikaberg/Garpenberg och som kan ha haft behov av sommarbete. 

Sammantaget är således bilden som framträder i södra Dalarna och norra Västman-
land, att det längs Dalälven och i Västerfärnebo och Våla funnits relativt stora bygder 

21 Ersgård, L., Det starka landskapet: en arkeologisk studie av Leksandsbygden från yngre järnålder till nyare 
tid. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter 21. Stockholm 1997, Sandberg, F., 
Förhistorisk järnframställning i Borlänge, Dalarna. Aktuell arkeologisk järnforskning 1988–1992. Jernkontorets 
bergshistoriska rapporter. H 55. Stockholm 1994, s. 32. 
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med odling och järnframställning som viktiga näringar från 700–800-talen och fram-
åt. Omfattande skogsområden utan jordbruk och bebyggelse omslöt dessa bygder. Det 
finns också, genom främst gravskicket, en belagd fångstbefolkning som kan ha bedrivit 
en betydande jakt i området. 

Makt och modernitet i området under övergången                         
mellan vikingatid och medeltid

Thomas Lindkvist diskuterar i den inledande artikeln begreppet modernisering och 
applicerar detta på medeltiden.22 Han definierar begreppet som en omvandling inom 
såväl politisk organisation, sociala relationer som kulturella förhållanden och att dessa 
samspelar i utvecklingen av ett samhälle som kännetecknas av en mer diversifierad och 
specialiserad produktion, det vill säga ett samhälle med en mer rationell administra-
tion och effektivare kontroll. Frågan är här om detta är något som kan spåras i södra 
Dalarna i slutet av vikingatiden?

Kulturella och ideologiska skillnader speglas i området genom gravar och runstenar. 
Gravarna som ligger i anslutning till Dalälven och den odlingsbara jorden liksom gravar 
och gravfält i Västerfärnebo och Västervåla har ett med Mälardalen i stort likartat grav-
skick både vad gäller de yttre formerna, högarna, som gravskicket med brandgravar och 
nedlagda gravgåvor. En hierarki mellan gravarna är dock med några få undantag svårare 
att se. Det är i ett fall en storhög vid Berga i Husby socken norr om Hedemora som en-
ligt äldre uppgifter haft ett relativt stort gravfält omkring sig.23 Vidare finns det uppgif-
ter om ett bortodlat gravfält i Grytnäs kyrkby som kan ha utgjorts av gravar med rika va-
penfynd. Slutligen är det bygden runt Västerfärnebo, där en grav har grävts ut och inne-
höll ett så kallat Ulfbertsvärd från 800-talet. Här har också funnits minst en runsten 
varav bara fragment återstår, se figur 4. Stenen är sannolikt ristad av den välkände och 
skicklige runmästaren Litli. I Västmanland är endast en ytterligare sten känd av denne 
mästare, medan det finns många stenar utförda av honom i Uppland. 

Runstenen markerar i detta sammanhang kanske en starkare koppling till Mälar-
bygden och framför allt till Fjärdhundraland där Sigtuna var centralort för Västerfär-
nebo än för områdena norr därom i södra Dalarna. Detta kan möjligen också tolkas in 
i förekomsten av skelettgravar i Dalarna, det vill säga tidiga, kristet influerade gravar 
från 900-talet. Skelettgravar har påträffats från Leksand och Häradsbygden och indika-
tioner på dylika förekommer även i södra Dalarna liksom enstaka gravar i Västman-
land. Runstenar saknas dock helt i Dalarna liksom i västra Västmanland. Möjligen 
finns det här något av en kulturell gräns mellan Västerfärnebobygden och södra Dalar-
na, där kristendomen kan ha haft ett tidigare och starkare inflytande på Dalasidan. 

22 Lindkvist, T., i denna volym s. 19–46.
23 Hyenstrand, Å., Järn och bebyggelse. Dalarnas hembygdsbok. Falun 1974, s. 76ff.
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Man skulle i detta sammanhang kunna 
hävda, att Dalarna varit modernare än 
områdena längre söderut. 

Det finns dock, som ovan visats, 
gravar med helt annan placering och 
delvis andra typer av yttre utseende, 
men med brandgravskick som tolkats 
som gravar byggda av en annan grupp 
människor som inte sysslade med 
jordbruk utan fångst. Ett senare be-
lägg för en fångstbefolkning i området 
är sannolikt det speciella skattesystem 
som omnämns under tidigt 1500-tal 
och som framgår av de första fullstän-
diga skattelängderna från 1539–1544. 
Denna skatt var uppdelad på två hu-
vudformer; nämligen jordbeskattning 
och produktionsskatt. Jordbeskatt-
ningen var i sin tur uppdelad på dels 
skinn-, bälg- eller skogsskatten, som 

Figur 4. Runstensfragment från Västerfärnebo 
socken. Efter Floderus 1951, s. 6.

togs ut på fastigheter på skogsmark med lite eller ingen jord, dels markskatt eller mark-
gäld som togs ut på hemman med innehav av åkerjord. Produktionsskatten togs ut på 
hyttorna och de som betalade var delvis befriade från jordskatt. Visserligen rör detta för-
hållandena på 1500-talet, men härav framgår att skattesystemet i detta område var an-
passat inte bara till jordbruket utan även till de som producerade järn och de som uppen-
barligen levde på skogen och vad den kunde ge i form av jakt och fiske. Härigenom skil-
jer sig området markant från förhållandena längre söderut i exempelvis Västmanland. 

I stora delar av området är det uppenbart att blästbruket organiserats inom hushål-
let och gårdarna där också jordbruk utgjorde en viktig näring. Belägg för detta är den 
mycket nära kopplingen som finns mellan tomt, gravar och blästplats. Det är också en 
stor andel av de förhistoriska enheterna som har ett belagt blästbruk. Hanteringen som 
skett på utmarken inom de förhistoriska byarna behöver inte nödvändigtvis ha varit or-
ganiserad inom ramen för hushållet, men man måste ändå tänka sig att den varit kon-
trollerad, alternativt sanktionerad, av dem som bebodde den förhistoriska enheten. I 
Västerfärnebo skiljer sig hanteringen åt, då den huvudsakligen var förlagd till utmar-
ken. Tar man hänsyn till enheternas arrondering framgår att många förhistoriska enhe-
ter ursprungligen har varit mycket större. På så sätt låg blästplatserna i utmarkslägen 
inom förhistoriska enheter. 

Ett förhållande som inte beaktats av äldre forskning rör hushållens storlek och den 
utveckling som man allmänt kan se från en utvidgad storfamilj till en kärnfamilj. I per-
spektiv av ett utökat hushåll fanns ett större utrymme för högre grad av specialisering, 
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vilket skapade förutsättningar för järnframställare och smeder att verka inom denna 
ram. Ett omfattande utmarksbruk knutet till gårdarna i de relativt sett stora förhisto-
riska enheterna var inte otänkbart. Som framgår ovan förefaller de förhistoriska enhe-
terna ha varit relativt stora till ytan, för att sedan minska under medeltiden. Detta kom-
mer att redas ut närmare i nästkommande avsnitt om bebyggelsen under medeltid. 

Trots ett omfattande blästbruk återfinns inga smedsnamn på bebyggelse av förhis-
torisk karaktär. En aspekt kan vara att det i första hand var järnframställning och pri-
märsmide, inte utsmidning av färdiga föremål, som man ägnade sig åt i dessa områden. 
Frågan är också om järnframställaren kallades smed. Det kan också vara ett uttryck för 
att smeden inte var den som ”ägde” gården eller hade överhögheten över järnhantering-
en. Därmed var det inte aktuellt att namnsätta med smed-. I sammanhanget är det värt 
att notera de enstaka fynd av slagg eller myrmalm som gjorts i gravar i Hedemora och 
Västerfärnebo. I Västerfärnebo hittades slaggen tillsammans med det ovan omtalade 
Ulfbertsvärdet. Det kan vara en symbol för att man ägde eller kontrollerade delar av 
järnproduktionen och att denna var en viktig verksamhet. 

Den organisation som kan påvisas för blästbruket påminner således mycket om 
bergsmansorganisationen som den fungerade under medeltid och senare tid. En gård 
med en blandekonomi där jordbruk, boskapsskötsel och järnhantering tillsammans 
bildade den ekonomiska basen för bosättningen. 

I tidigare forskning har frågan om kopplingen till Mälardalen och som man då me-
nade ”Sveastaten” diskuterats, liksom maktrelationer och Mälarområdets exploatering 
av Dalarna.24 Detta har gällt åtkomst av såväl skinn och pälsverk som järn. Man har 
också diskuterat handel. Det har varit tal om både handelsexpeditioner och järnexpe-
ditioner som utgått från Mälarområdet in i Dalarna. Utifrån en moderniseringstanke 
är detta inte rätt perspektiv. Det är uppenbart att området har stora kulturella likheter 
med Mälardalskulturen och därför är det svårt att se att det under yngre järnålder skul-
le vara fråga om en exploatering, utan uppenbarligen ett område som snarare är inlem-
mat i samma kulturella sfär med ett likartat bebyggelsemönster. Det som talar för det-
ta är att det existerade en omfattande bygd med en väl utbyggd järnhantering organise-
rad inom gårdens och byns ram. Så frågan är snarare hur utbytet av järn och andra varor 
var organiserat? Utgångspunkten är här ett förhistoriskt samhälle där makt byggde på 
en direkt kontroll över människor och på en gåvoekonomi. Utan en stark centralmakt, 
som kunde garantera människors skydd och egendom, var det lokala stormän som hade 
direkt kontroll över begränsade områden och dess människor. Med en starkare central-
makt kom makten allt mer att bygga på jordinnehav i enlighet med ett europeiskt 
mönster. 

24 Hyenstrand, Å., Centralbygd – Randbygd. Strukturella, ekonomiska och administrativa huvudlinjer i 
mellansvensk yngre järnålder. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studies in North-European Archaeology 
5. Stockholm 1974, s:e., Järn och bebyggelse. Dalarnas hembygdsbok. Falun 1974, samt Serning, I., Dalarnas 
järnålder. KVHAA. Monografiserien. Stockholm 1966.



413

Västerfärnebo låg mycket strategiskt till ur kommunikativ synpunkt i sydöstra de-
len av ett omfattande område med blästbruk. Samtidigt utgjorde den en kulturell gräns 
mellan en bygd som helt korresponderade till Mälardalen och en bygd som både var 
präglad av Mälardalen men också av andra kulturella värderingar som tog sig uttryck i 
skogsgravarna. Runstenar saknades på Dalasidan och det är svårare att se en hierarkise-
ring av bebyggelsen på samma sätt som i norra Västmanland. Utifrån dagens forsk-
ningsläge torde det därför vara mer relevant att i detta sammanhang tala om ett tidigt 
upparbetat nätverk mellan lokala stormän, i första hand i Västerfärnebo, och de järn-
producerande gårdarna på Dalasidan. Det är svårare att se en social skiktning mellan 
gårdarna på Dalasidan, men det förekom två större bygder, eller bebyggelsekoncentra-
tioner, en i Folkärna och en i Hedemora. Däremellan fanns några större förhistoriska 
enheter. 

Stormännen i Västerfärnebo hade att döma av exempelvis gravfynd och runstenar 
nätverk och kontakter söderut i Fjärdhundraland, men satt strategiskt för kontakter 
norrut. Järnet kan ha gått via större gårdar på Dalasidan, ner till stormännen i Väster-
färnebo, och sedan vidare till Mälardalen. Samma väg kan givetvis andra produkter 
som skinn och pälsverk ha gått. På tillbakavägen från Mälardalen kom prestigevaror. 

Man skall inte glömma bort att gårdarna i Västerfärnebo hade goda möjligheter till 
blästjärnsframställning, vilken man också utnyttjade. Det är också ett område där möj-
ligheterna till expansion ur ren jordbrukssynpunkt var mycket goda under yngre järn-
ålder. Det fanns möjlighet att förvärva såväl jordegendomar som att ta upp jordbruks-
mark, liksom att genom nätverk bygga upp förbindelser för transporter av allt större 
mängder skinn, pälsverk och järn till Mälardalen. Tjära var också en betydelsefull vara 
som producerades i området. Om en sådan tillverkning vittnar de många groparna ef-
ter stubbtäkt på Långheden. Det finns dock inga undersökningar av tjärframställning i 
detta område, så det är omöjligt att i dagsläget belägga en sådan produktion under för-
historisk tid. Givetvis kan tjärframställningen ha förekommit betydligt senare. 

Gåvoekonomin satte dock gränser för produktionen av exempelvis blästjärn genom 
att vinstmaximering inte var något självändamål, särskilt inte för de som tillhörde den 
grupp i samhället som hade en framstående ställning och en stark maktposition i Mälar-
dalen. Detta var en grupp till vilka åtminstone några i Västerfärnebo hörde. I Västerfär-
nebo och Dalarna var dock den ekonomiska situationen speciell så till vida att man san-
nolikt besatt ”varor” som inte bara var för exklusivare bruk, utan mer av karaktären ”var-
dagsvaror”. Rent hypotetiskt borde det därför i detta område ha funnits förutsättningar 
för ett varuutbyte som även, kontrollerat av stormän, mer hade karaktär av handel. 

I detta perspektiv kan vägen längs Badelundaåsen och Långheden från Dalarna ner 
mot Västerås haft betydelse, även om man inte ska tala om handelsvägar eftersom be-
greppet är alltför starkt präglat av ett modernt ekonomiskt tänkande. Det började 
dock sannolikt att förändras under sen vikingatid. Där Västerås nu ligger fanns eventu-
ellt en storgård under yngre järnålder. Den låg där det fanns en bro över Svartån, mar-
kerad med runstenar, och kanske var det en naturlig omlastningsplats för båttrafik från 
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Mälaren och vidare upp i Västmanland. Det var nära till åsen som leder upp genom 
Västmanland och in i Dalarna. Platsen låg också centralt mellan tre hundaren. Vid un-
dersökningar har kulturlager påträffats som har en stadsliknande karaktär och ett spe-
cialiserat hantverk, en bronssmed, är belagt till 1000-talet. Frågan är om det har funnits 
en handelsplats knuten till en stormannagård på platsen för Västerås och som sedan ut-
vecklas till en stad under medeltiden.25 

I Mälardalens vikingatida samhälle var också ett specialiserat hantverk knutet till 
storgårdarna, som visats av flera arkeologiska undersökningar. Det är möjligt att en viss 
förädling av järnet kan ha skett på exempelvis gårdarna i Västerfärnebo och sedan ge-
nom framför allt gåvor gått tillbaka såväl norr- som söderut. Ur detta perspektiv kan 
man räkna med en i området sammantaget hög grad av teknisk kompetens i järnhante-
ring, som torde ha saknats i många andra förhistoriska bygder. 

Patron-klientrelationer används ibland för att beskriva personliga relationer i nät-
verk, men frågan är om det går att argumentera för ett ojämlikt förhållande mellan 
stormännen i Mälardalen och Västerfärnebo och de som satt på de järnproducerade 
gårdarna längre norrut. Avståndet mellan områdena är relativt stort och det förefaller 
osannolikt att man under vikingatid kunde kontrollera järnhanteringen genom exem-
pelvis direkt vapenmakt. Ett mer jämnlikt förhållande, där båda tjänade på järnhante-
ringen, är därför troligare, där de sociala relationerna upprätthölls inom ramen för gå-
voekonomin och den förkristna religionen. 

På Dalasidan finns dock inga runstenar och det är här den stora produktionen av 
blästjärn ägde rum samt gav större möjligheter till jakt. Man var inte helt inlemmade i 
Fjärdhundra, samtidigt som nya idéer som skelettgravskick möjligen var tidiga i områ-
det. Kan det vara så att man på Dalasidan hade bättre förutsättningar att möta medel-
tidens nya värderingar och omsätta dessa i nya verksamheter, en ny ekonomisk vinning 
och i förlängningen ökad makt? Ett ”modernt” vikingatida samhälle i bergmalmstill-
gångarnas ytterområde hade unika förutsättningar att utveckla ett bergsbruk. 

Kolonisation för odling och slåtter under vikingatid och 
medeltid i de områden där bergsbruket kom att etableras

Som framgår av figur 3 var bebyggelsen under yngre järnåldern och vikingatiden myck-
et begränsad om man jämför med hur det såg ut under medeltiden och idag. De områ-
den som utgjorde kärnområden för bergsbruket i Norberg och Vikaberg/Garpenberg 
är ”vita” i figur 3. Men också de etablerade förhistoriska bygderna som i Västerfärnebo 

25 Annuswer, B., Bergquist, U., Forenius, S. och Syse, B., Västerås: Tusen år i centrum. Riksantikvarieämbetet. 
Byrån för arkeologiska undersökningar. Västerås kulturnämnds skriftserie. Nr 23. Västerås 1990, s. 14ff., 
Bergquist, U., ’Makten i Mälardalen – Anundshög, Gamla Uppsala och andra maktcentra’, i: Berättelser 
från markerna. En antologi om järn, skog och kulturarv. Bergslagens medeltidsmuseums skrifter 1. 2013. Jonas 
Ros, Kulturmiljövård Mälardalen, muntlig uppgift. 
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och längs Dalälven är relativt begränsade till sin omfattning om man jämför med sena-
re förhållanden. 

I hela området startade under sen vikingatid och tidig medeltid en bebyggelse- och 
odlingsexpansion. Denna utveckling kan länkas samman med en bebyggelseexpansion 
i hela Sverige och Europa, där ny jord togs upp utanför de äldre förhistoriska bygderna. 
I Västerfärnebo och Hedemora är den äldsta bebyggelseexpansionen mycket tydlig och 
kan beläggas via studer av de så kallade bynamnen. Dessa är en grupp namn som har -by 
som efterled. Förleden kan vara exempelvis väderstrecksrelaterade, som Västerby, men 
också ha förnamn. Studier i andra delar av Mellansverige visar att de oftast tillkommit 
under vikingatiden eller under övergången mot medeltid. I Hedemora och Västerfär-
nebo visar by-namnen att en omfattande förtätning av bygden skedde i dessa områden 
under sen förhistorisk tid alternativt tidig medeltid. Detta intryck förstärks av att gra-
varna delvis är få eller inga på dessa enheter. Bynamnen saknas i Folkärna och uppträ-
der endast i ett fall i Grytnäs, två socknar som i övrigt förefaller ha en relativt sett mer 
omfattande förhistorisk bebyggelse. Våla har också bara en by-by. Detta antyder att det 
funnits skillnader i bebyggelseutvecklingen. 

Eventuellt skedde i vissa områden en utveckling av bygden under sen förhistorisk 
tid, där de nya enheterna fick enkelledade naturnamn i bestämd form eller sammansat-
ta naturnamn. Exempel på sådana enheter är Långsjö med en grav i Karbenning och 
Holen i Hedemora med blästplatser. Frågan är när odling och boskapsskötsel påbörja-
des i de senare centrala bergsbruksområdena och om det skedde före eller efter bergs-
brukets införande? Sedimentundersökningar med pollenanalyser finns inte här, men 
på senare år har det gjorts ett par i anslutning till Norbergs by, i Rosendal och i sjön No-
ren och Kalven samt nu senast i Garpenberg.26 Rosendal ligger sydöst om Norbergs by 
i de allra bördigaste delarna av Norbergs bergsbruksområde.

Bete, slåtter och odling är inom delar av Norbergs bergslag, att döma utifrån pol-
lenanalyserna, kanske något äldre än bergsbruket. Ett enstaka sädespollenkorn finns 
från cirka 960 och från mitten av 1000-talet ökar andelen gräs, ogräs samt ljung i de 
mycket fina varviga sedimenten från sjön Kalven norr om Norbergs by, som ger en när-
mast exakt datering. Det som inträffade under det äldsta skedet var framför allt en öpp-
ning av landskapet genom bete och kanske slåtter. Slåtter- och betesindikationerna 
ökar i pollendiagrammen mer drastiskt under 1100- och 1200-talen. Omfattande od-
ling kan dock inte beläggas i Kalven förrän från cirka 1200.27 I Rosendal däremot före-
faller odling ha påbörjats mer regelmässigt under 1000-talet och dessförinnan finns in-
dikationer på bete och ängsslåtter.28 

Utanför de centrala dalgångarna, i de omfattande skogsområdena med sämre marker 
för odling nordöst om Norbergs by, har vid undersökningarna av Härad framkommit 

26 Segerström, U., et al. i denna volym s. 299–367.
27 Segerström, U., et al. 2010, s. 216ff.
28 Törnqvist, A., Bergsbruk och aristokrati. Järnhantering, jordbruk och landskap i Norbergs bergslag 800–1580. 

Meddelande 138 från Kulturgeografiska institutionen. Stockholms universitet 2008, s. 115. 
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dateringar till yngre järnålder. Det är brända ben som daterats, påträffade i någon form 
av röjningsrösen överlagrade av bergsmansbyns bebyggelse. Odlingsrösen i anslutning 
och runt platsen har dock daterats till hyttans användningstid, 1300-tal och senare.29 
De brända benen är en indikation på någon form av bebyggelse eller verksamhet i om-
rådet. De brända benen kan dock sekundärt ha hamnat i odlingsrösena, då odlingen i 
området påbörjades under framför allt 1300-talet. Kanske framträder här spåren efter 
de människor som byggde de icke bygdeanknutna gravarna under vikingatiden och 
som levt på det som skog och vatten kunde ge, till exempel jakt och fiske.

I Vikaberg/Garpenberg skedde en större förändring i närområdet då odling sanno-
likt introducerades mer lokalt. Det syns genom sedimentundersökningarna att odling 
av korn förekommer i närområdet samtidigt som gräsen ökade som ett resultat av av-
verkningar. Vikbyn, väster om Vikaberg/Garpenberg är ett exempel på en enhet som 
kan ha etablerats som en fast bebyggelse vid denna tid. Denna by som också gett sitt 
namn åt järnbergslagen och gruvan Vikaberg. 

Bergsbruket etableras                                                                                 
i Norbergsområdet under 1000–1100-talen

De äldsta beläggen för bergsbruk i Norbergsområdet har framkommit genom under-
sökningar av sedimenten i sjön Kalven och Noren som relaterats till ovan. I Noren 
finns indikationer som pekar på att en brytning av järnmalm kan ha påbörjats redan 
under 1000-talet, kanske redan från 950, men som sedan kraftigt kom att öka. Från 
gruvor saknas arkeologiska undersökningar i området, men dateringar från flera hytt-
undersökningar indikerar 1100-talet och framåt. År 1303 omtalas Järn- och stålberget 
i Norberg vilket är det äldsta skriftliga belägget för gruvbrytning av järnmalm i Sverige. 

De under förhistorisk tid glest befolkade områdena i Norberg och Vikaberg/Gar-
penberg kom under de efterföljande 1000 åren att genomgå en kraftig utveckling som 
figur 5 tydligt illustrerar. Kartan visar dock samtliga lämningar, med i vissa fall även 
kvarstående bebyggelse, efter bergsbruket i området med såväl hyttor, hamrar som gru-
vor. Garpenbergs socken finns inte med, men redovisas på mer detaljerade kartor, figur 
7 och figur 12. Ur detta material kommer de medeltida lämningarna att presenteras 
med kommentarer kring hur de analyserats fram.

Genom Norbergsområdet går ett järnmalsstråk från sydväst, genom nuvarande Fa-
gersta, över Norberg och mot nordöst. Här är fyndigheterna koncentrerande och 
mycket omfattande, men det finns även spridda fyndigheter utanför detta område. Det 
rör sig nästan uteslutande om järnmalmsfyndigheter, se figur 5. Totalt, från alla tider, 
finns det i Norbergsområdet cirka 500 gruvområden med cirka 1500 enskilda gruvhål/
dagbrott och schakt registrerade. I Garpenberg är 76 gruvområden och 244 enskilda 

29 Ros, J., Härads hytta. Masugn, hyttbacke samt hus från medeltid och efterreformatorisk tid. Stiftelsen 
Kulturmiljövård, Rapport 2012:61. 2012.
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gruvhål/dagbrott och schakt registrerade. Här är det fråga om både järn- och sulfid-
malmsgruvor, där även silver utvunnits i äldre tid, jämför figur 7. 

Spår efter tillmakning ger en indikation om att brytningen i gruvan har skett under 
äldre tid. I Norberg introducerades krutet under 1730-talet och i Garpenberg ägde den 
första krutsprängningen rum 1724.30 Spår av tillmakning ger ingen exakt datering till 

30 Carlberg, J.-O., Historiskt sammandrag om Svenska bergverkens uppkomst och utveckling samt grufve-
lagstiftningen. Stockholm 1879, s. 165, Tegengren, F.R., Sveriges ädlare malmer och bergverk. Stockholm 
1924, s. 184. 

Figur 5. Samtliga bergshistoriska lämningar utom de i Vikaberg/Garpenberg, som redovisas i figur 7 och 12.
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Figur 6. Samtliga gruvområ-
den i Norbergsområdet och 
Dalälvssocknarna Hedemo-
ra, Grytnäs och Folkärna. På 
kartan är tillmakade liksom 
arkeologiskt daterade gruvor 
markerade. På den infällda 
kartan är äldre skriftliga be-
lägg redovisade för gruvom-
rådena närmast Norberg och 
sydväst därom. 
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medeltiden, men en fingervisning om att brytningen är äldre än 1700-talet. I Norberg 
har spåren av tillmakning jämförts med de skriftliga belägg som finns att tillgå och det 
man då kan konstatera är, att det generellt sett ger en samstämmig bild om den äldre 
gruvbrytningens utbredning se figur 6. I Norberg är de skriftliga beläggen från medel-
tiden bara tre, och då är noteringen för ”Järn- och stålberget” 1303 medräknad. Det är 
först från början av 1600-talet som beläggen blir fler, och då förekommer även uppgif-
ter om ödelagda gruvor. Det karakteristiska för Norberg under tidigt 1600-tal var de 
grunda gruvhålen, sällan djupare än 7 meter, och att de var så många att de inte gick att 
räkna.31 Detta stämmer väl överens med fornminnesinventeringarnas registrering av 
över 1 000 gruvhål. 

31 Weinhagen, A., Norbergs bergslag – samt Gunnilbo och Ramnäs till omkring 1820. Efter Nils Jönsson Krok 
1624. Lund 1947, s. 28. 

Figur 7. Samtliga gruvhål i Vikaberg/Garpenberg. Efter projektet Atlas över Sveriges bergslag (Lande-
holm 1999, s. 43).
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Analyserna från malm påträffad vid undersökningarna av den medeltida hyttan Lapp-
hyttan visar att man nyttjat flera olika malmer från skilda gruvfält, vilket tyder på en stor 
kompetens i bedömning och hantering av skilda malmkvalitéer. Bilden som de olika käl-
lorna ger av gruvbrytningen före 1600-talet är samstämmiga och visar på en omfattan-
de, till ytan spridd brytning. Malmen har varit rik och lättåtkomlig och någon anledning 
till att koncentrera den eller gå ner på djupet har inte funnits vid denna tid. Detta är 
mycket viktigt att notera, då det sannolikt skapade andra förutsättningar för hantering-
en i Norberg jämfört med till exempel Falun och Sala, men även med Garpenberg och 

Figur 8. Äldre järn- och koppargruvor i Vikaberg/Garpenberg efter Lena Berg Nilsson 2013, s. 13.
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 kopparbrytningen där. På många 
håll i gruvstråket, såväl i dagens 
Fagersta som i Norberg, går 
malmen i dagen och var därför 
lätt att upptäcka för en person 
med de rätta kunskaperna. Det 
var i detta område sannolikt 
inte möjligt för enstaka perso-
ner att kontrollera malmfyndig-
heterna som vid andra berg. 

I Garpenbergs socken är det 
fråga om både järn- och koppar-
malm. Järnmalmsgruvorna do-
minerar med 47 stycken och 
koppargruvorna är 16. Liksom i 
Norbergsområdet är de äldre 
beläggen få, så en ungefärlig da-
tering genom tillmakningsspår 
är en framkomlig väg. Lena 
Berg Nilsson och Ola Nilsson 
har gjort en omfattande rekog-
nosering och kartan i figur 8 
bygger på deras iakttagelser.32 
Här kan man särskilt notera 
hur tillmakningsspåren korrele-
rar med de äldsta belägg som 
finns för Vikaberg och Garpen-
berg. I väster är järnmalmsfältet 
Intrånget utmärkt, vilket tidi-
gare hette Viks gruva och som 
sannolikt var ursprunget till Vi-
kaberg med järnmalmsfyndig-
heter. I huvudsak var också alla 

32 Berg Nilsson, L. & Nilsson, O., Shar-
ing space. Medieval mining at Vika-
berg and Dalecarlia. From Ephesos to 
Dalecarlia. (The Museum of National 
Antiquities, Stockholm Studies 11. 
Stockholm Studies in Archaeology 
48.) Historiska museet och Stock-
holms universitet 2009. 

Figur 10. Litet, ålderdomligt gruvhål i Melingeberg, Västan-
fors/Fagersta. Foto: Ing-Marie Pettersson Jensen.

Figur 9. De släta och mjukt rundade bergssidorna är spår ef-
ter tillmakning i Klackbergsfältet, Norberg. Foto: Ing-Marie 
Pettersson Jensen. 
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järnmalmsfyndigheter knutna till västra delen av socknen och det vattensystem som 
finns här. I öster ligger däremot kopparmalmen med framför allt Garpenbergs odalfält 
med den stora fyndigheten. Det finns dock två större områden i nordöst med ålder-
domliga brytningsspår. Koncentrationen av kopparbrytningen till några få områden är 
dock påtaglig i jämförelse med järnmalmsbrytningen i samma område.

Hyttor
I avhandlingsarbetet utvecklades den metod som togs fram i samband med den första 
rapporten inom det tidigare omnämnda projektet Atlas över Sveriges bergslag. Meto-
den gick ut på att analysera fysiska lämningar efter hyttorna och dess belägenhet med 
hjälp av skriftligt källmaterial med utgångspunkt från de äldsta skriftliga beläggen och 
uppgifter ur de första jordeböckerna från 1500-talet. Uppgifterna kombinerades med 
kartanalyser, där byarnas äldsta kända gränser ritades upp och de bergshistoriska läm-
ningarna och bytomterna karterades på en grundkarta. Härigenom var det möjligt att 
få fram de hyttor som på sannolika grunder kunde betraktas som anlagda under me-
deltiden. Givetvis kompletterades det skriftliga materialet med uppgifter om hyttor 
och bruk från 1600-talet och framåt. I avhandlingen togs dateringsproblematiken ett 
steg längre och arkeologiska undersökningar utfördes inom ramen för denna. I sam-
band med arbetet i detta projekt har ett antal ytterligare besiktningar i fält genomförts. 

I hela Norberg och Vikaberg/Garpenberg finns lämningar efter cirka 235 hyttor för 
järn- och koppartillverkning. Av dessa är 180 av medeltida ursprung, det vill säga fram-
analyserade enligt ovanstående metod. Av dessa 180 hyttor är 16 kopparhyttor och res-
ten är masugnar för järnframställning. Kopparhyttorna ligger uteslutande i Garpen-
bergs socken. Dessa hyttor och byar kommer att diskuteras när Norberg jämförs med 
utvecklingen i Garpenberg nedan. 

Vid analyserna från Norbergsområdet framkom ett tydligt mönster, där det visade 
sig finnas ett stort antal hyttor som inte låg vid hyttbyarna, de så kallade bergsmansby-
arna, utan var belägna ofta lång ut i skogarna på det som av de äldre kartorna från slu-
tet av 1600-talet framträder som byarnas utmarker. Dessa hyttor visade sig i stort sett 
aldrig ha karterats i det äldre kartmaterialet. Det fanns nästan aldrig några belägg för 
namn och de kunde således ej heller knytas till några äldre källor. Dessutom visade det 
sig vid besiktning av platserna att om det fanns lämningar av masugnen var ruinen rela-
tivt liten. Det fanns också lämningar efter den medeltida metoden att färska tackjärnet, 
så kallat osmundsmide (jämför ovan). Dessa hyttor benämns i figur 11 utmarkshyttor, 
medan de hyttor som fortfarande låg inne i hyttbyarna (bergsmansbyarna) benämns 
byhyttor. Det visade sig vid analyserna att av byhyttorna hade merparten historiska be-
lägg till medeltid och i vissa fall kunde även rester av den medeltida typen av färsk-
ningsslagg påträffas på hyttplatser som varit i bruk till mitten eller slutet av 1800-talet. 
Antalet framanalyserade hyttor översteg kraftigt det antal hyttor som var kända från 
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Figur 11. Samtliga medeltida hyttor i området. För Vikaberg/Garpenberg se figur 24.

1500-talet och indikerar att, det kunde vara tal om nedläggningar av hyttor under 
medeltiden. Att utmarkshyttorna kunde vara såväl anlagda som nedlagda under 
m edeltiden framgick också av undersökningen från Lapphyttan, som var av typen ut-
markshytta.33 

33 Magnusson, G., ’Lapphyttan, en medeltida masugn i Karbenning socken’, i: Karbenning, en bergslagssocken. 
Norberg 1984, s:e., (red.). ’The importance of Ironmaking. Technical Innovation and Social Change. 
Jernkontorets bergshistoriska rapporter. H 58. Stockholm 1995.
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Figur 12. Samtliga medeltida hyttor i Vikaberg/Garpenberg. Enheter som tillhört Gudsberga kloster är 
skrafferade. 
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Vid de arkeologiska undersökningar som utför-
des för att datera hyttor inom ramen för av-
handlingen, var en av de viktigaste frågorna hur 
de olika hyttorna inom samma by förhöll sig till 
varandra och företeelsen med utmarkshyttor 
kontra byhyttor. De genomförda undersök-
ningarna av utmarkshyttorna visar på en likar-
tad datering, men inte alltid en lika tidig date-
ring, som den av Lapphyttan. Hyttorna såväl 
anlades som nedlades före 1500-talets början 
och finns därmed inte med i de mer fullständigt 
bevarade hyttlängderna från 1500-talet. 

De undersökningar som genomfördes på 
byhyttor visar att även dessa hyttor var anlagda 
under medeltiden. I Olsbenning och Bennebo i 
Karbenning socken med hyttor belägna på 
hyttplatser som varit i bruk fram till 1874 res-
pektive 1893, hade dessa anlagts senast under 
1100-talet respektive 1200-talet. Kulturlagren 
var mellan en och två meter tjocka ovanpå den 
ursprungliga markytan där 14C-prover togs, i 
kol- och malmlager som visar på de tidiga date-
ringarna. Några lämningar av masugnsruinerna 
påträffades inte i dessa fall, då ugnarna i stort 
sett legat på samma plats i 600 till 700 år och 
ombyggts flera gånger. Hyttbackarna intill 
masugnsplatsen har dock förblivit orörda och 
här har en kontinuerlig pålagring av spill från 
hanteringen skett i form av kol och malm. La-
ger med sten, ställsten, bränd lera etcetera. av-
slöjar att renoveringar och ombyggnader skett 
och det bortrivna materialet har kastats ut på 
hyttbacken, se figur 13. 

Figur 13. Bennebo (i Karbenning sock-
en). En hytta redovisas i byn år 1539. Un-
der 1600- och 1700-talen återfinns hyttan 
på de äldre kartorna vid 32:1, intill byns 
bergsmansgårdar. På byns norra utmar-
ker finns ytterligare en hytta, kallad   
Hyttjärns hytta. Arkeologiska undersök-
ningar, som har genomförts av författa-
ren, visar att hyttorna under medeltiden 
har varit i drift parallellt. De har anlagts 
under 1200-talet, men Hyttjärn läggs 
ner under 1500-talet, medan hyttan vid 
bergsmansgårdarna var i drift till slutet 
av 1800-talet.

Snabb expansion – 1100-talet till första hälften av 1300-talet
De arkeologiska undersökningarna styrker således den bild som finns i figur 11 och där 
alla hyttorna är anlagda under medeltiden, men med varierande nedläggningstid. Det 
är framförallt utmarkshyttorna som försvinner under medeltiden medan byhyttorna 
har en lång kontinuitet, i många fall fram till 1800-talet. Av dateringarna att döma är 
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dock hyttornas anläggningstid till senast 1100-tal mer ovanlig. Sannolikt var 1200-ta-
let och början av 1300- talet den stora expansionsfasen för bergsbruket i området. Som 
flest var sannolikt hyttorna i området under 1300-talets första hälft, då merparten av de 
180 hyttorna torde ha varit i bruk. 

Räknar man antalet bebyggelseenheter med medeltida namn rör det sig om drygt 
200 stycken, medan de förhistoriska namnen bara är cirka 40 till antalet i samma om-
råde (jämför figur 14). Det är tydligt att det skedde såväl en utvidgning och etablering 
av nya bebyggelseenheter intill de gamla förhistoriska bygderna som en nykolonisation 
runt malmfyndigheterna i Norberg och Fagersta/Västanfors socknar. 

Västerfärnebo utgör ett mycket tydligt exempel på hur bygden expanderar i över-
gången mellan vikingatid och medeltid. Här finns flera enheter med efterleden -by och 
-bo som etableras närmast utanför den äldsta bebyggelsen. Det är också på dessa enhe-
ter som frälset återfinns från 1300-talet och framåt när det skriftliga källmaterialet om-
nämner denna grupp. Till exempel kan nämnas huvudgården Ösby som Tyrgils Knuts-
son 1303 byter bort till kungen, men som tidigare ägts av den uppländske frälseman-
nen Abjörn Sixtensson. Men det går också att genom ortnamn och rumslig 
bebyggelseanalys påvisa förekomsten av flera så kallade huvudgårdar på dessa enheter 
och kanske fanns här även en kungsgård under tidig medeltid. Sammantaget visar ana-
lysen på en kraftig jordbruksexpansion av samma slag som till exempel återfinns i nor-
ra Uppland vid samma tid, där de som under sent 1200-tal blev frälse var aktiva. 

Talrika bybyggelsenamn med ändelsen -boda finns i de centrala delarna av Nor-
bergs bergslag, i dalgången närmast runt Norbergs by, i Karbenning samt i Västervåla 
och i Västanfors i anslutning till Åmänningens stränder. Dessa namn vittnar om en 
jordbruksrelaterad kolonisation, som kan ha tagit sin början som en exploatering av ut-
marken för slåtter och bete. Det kan också ha varit fråga om så kallade bodland för od-
ling. Denna namnanalys stämmer också väl med de resultat som framkommit genom 
analyser av sjö- och myrsediment.

De äldsta hyttorna, liksom de så kallade utmarkshyttorna, ligger inte alla i omedel-
bar närhet av malmfyndigheterna. Detta styrker antagandet om att ägandeförhållan-
dena tidigt var reglerade och att närhet till gruvan inte hade någon avgörande betydel-
se för lokaliseringen av hyttorna. Hyttorna låg också utanför den centrala dalgången i 
anslutning till Norbergs by och enheterna med -bo-namn, vilket är en indikation på att 
jordbruket och dess kolonisation med sammanhängande ägoförhållanden styrt lokali-
seringen av de äldsta hyttorna bort från detta område. 

I de stora områdena utanför de jordbrukskoloniserade dalgångarna, med de många 
hyttorna, dominerar naturnamnen och namnen med efterleden -benning och -hytta, se 
figur 16. Naturnamnen är av flera typer; namn som är direkta sjö- eller ånamn men ock-
så sammansatta naturnamn som Hästbäck och Bråfors. Dessa namntyper är svårbe-
stämda till ålder, då de givetvis kan vara ”urgamla”, men som bebyggelsenamn räknas de 
ofta som medeltida eftersom de nästan alltid saknar förhistoriska gravar intill bebyggel-
sen. I Karbenning finns dock Långsjö by där det finns en grav som sannolikt av typ och 
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läge att döma är från yngre järnålder. I Hedemora och Västerfärnebo finns också namn 
av denna typ. Dessa ligger i nära anslutning till den förhistoriska bebyggelsen och till-
hör sannolikt en tidig utvidgning av bygden. Ortnamnsanalyser i hela Norbergsområ-
det och längs Dalälven talar därför för att dessa naturnamn som bebyggelsenamn kan 
vara relativt ålderdomliga och gå ner i tid mot slutet av vikingatiden.

Den frie bergsbruksentreprenören 
Ser man till de äldsta beläggen för bergsbruk, som ovan beskrivits, är det lätt att tolka fräl-
se, kung och tyskar som viktiga aktörer, men ortnamn, bebyggelseanalys och hyttläm-
ningar ger en helt annan bild. Förleden i namn som -boda, -benning och -hytta är av två 
typer, aningen opersonliga, som ny-, åker-, sjö- eller personnamn. För -benningnamnen 

Figur 14. Undersökta masugnar runt Norberg. I figur 8 är den undersökta kopparhyttan i Garpenberg redovisad. 
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dominerar personnamnen helt 
men för -boda och -hytta är vari-
ationen större, men även här do-
minerar personnamnen. Studier 
från flera delar av Sverige, exem-
pelvis Småland och Uppland, 
har belagt kopplingen mellan 
skattebönder och personnamn i 
ortnamnen och menar att per-
sonnamnen syftar på ägaren till 
fastigheten.34 

Tittar man på fördelningen 
av ortnamn med personnamns-
förled i området så dominerar 
dessa i Norberg, Fagersta/Väst-
anfors, Karbenning och Dalälvs-
bygden, medan de i Västerfärne-
bo, Västervåla och Folkärna är 
färre. I de sistnämnda områdena 
är opersonliga förleder mer van-
liga och det är också där de 
skriftliga källorna omtalar frälse 
under 1300-talet och framåt. 
Namnen visar också att i bergs-
bruksområdena dominerar fria 
bönder och bergsmän, vilket 
stämmer överens med den bild 
som återfinns i 1500-talets jor-
deböcker, se figur 16. 

Personnamnen har också 
ana lyserats utifrån namnens här-

34 Rahmqvist, S., Sätesgård och gods. De medeltida frälsegodsens framväxt mot bakgrund av Upplands 
bebyggelsehistoria. Upplands fornminnesförenings tidskrift 53. Uppsala 1996, Strid, J.P., Från Mumsmålen 
till Duvemåla. Den svenska måla-kolonisationen under medeltiden. En topolingvistisk studie. Sällskapet 
Runica et Mediævalia. Stockholm 2006.

Fig. 15. Grävning invid masugnen centralt i Bennebo. Den 
senaste ugnen lades ner 1894, men dateringen av  botten-
lagren visade att järnhantering bedrivits redan under 1200- 
talet. Foto: Kenneth Sundh.

komst i nordiska, kristna och tyska, där det visar sig att 64 % är nordiska, 29 % är krist-
na och 7 % tyska, baserat på totalt 58 namn. Gruppen -benningnamn domineras av 
nordiska namn, liksom -bodanamnen medan -hyttanamnen fördelar sig nästan jämt 
mellan grupperna. Hyttnamnen Köningshyttan och Hemshyttan (Hemming) har 
äldsta belägg till 1383 respektive 1367. I båda fallen nämns König i Königshyttan 



429

 respektive Hemming i Hemmingshyttan, vilket antyder att det är dessa som gett namn 
till hyttorna och de är således relativt sena. Hyttnamnen är också oftare mindre enheter, 
tydligt avskilda från äldre och större enheter. Benningbyarna är däremot ofta stora enhe-
ter som inte är tydligt avgärda från någon annan. Ett undantag finns dock, Englikoben-
ning (nuvarande Engelsberg) som förefaller avskild från Stabäck och som dessutom har 
ett tyskt namn. Genom skriftliga källor kan namnet härledas till en borgare som från 
Uppsala, via Västerås, anlade Englikobenning i Västervåla i början av 1300-talet. 

Denna analys visar således att bergsbruksområdena, som utgår från Norberg, domi-
neras av fria bönder/bergsmän och att detta skett av personer med i huvudsak nordis-
ka namn. Det tyska inflytandet är mycket litet och betydligt senare, från 1300-talets 
mitt eller senare. Närmast gruvstråket i Norberg och Fagersta/Västanfors dominerar 
naturnamn och -benningnamn med -bodanamn i de bördiga dalgångarna.

Järnframställare och jordbrukare blir bergsmän 
Det stora antalet utmarkshyttor kan tolkas som att det under framför allt 1100- och 
1200-talen pågick två parallella processer, en kolonisation för jord, som hade påbörjats 
redan ett hundratal år tidigare, och ett mycket stort anläggande av hyttor. Hyttetable-
ringen var under det äldsta skedet fristående från jordbrukskolonisationen och gjordes i 
syfte att producera malm ur bergmalm runt om i socknarna. Dessa anläggningar har san-
nolikt till en början betraktats som lös egendom eftersom de inte hade koppling till åker-
mark. Hyttorna anlades där ”ledig” mark fanns, sannolikt såväl på bonde- som allmän-
ningsmark där sådan kan ha funnits. De som arbetade med järnframställning på utmarks-
hyttorna måste försörjas genom inköp/inbyte av livsmedel eller att man på annan plats 
hade en gård med jordbruksproduktion. Det förekom också vissa fastigheter där jord-
bruk och hyttbruk kan ha gått hand i hand som exempelvis Olsbenning, men här som i 
många andra bergsmansbyar har läget för hyttan styrt läget för bebyggelsen, och inte som 
var vanligt i jordbruksbygder den bästa åkermarken. Man kan i de mer centrala delarna av 
Norberg och Karbenning se att bergsmansbyarna med -bodanamn även de hade hyttor, 
och där hyttan styrt läget för bebyggelsen. De dateringar som finns indikerar dock att 
dessa hyttor snarare kan hänföras till 1200-talet än 1100-talet. Detta kan tolkas som att 
de varit ”bodar” för slåtter och odling, men sedan blev permanent bebyggda då man an-
lade hytta och startade järnhantering. I detta fall behöll de dock sina gamla namn.

Modernisering av samhället i Mälardalen                                                   
viktig för utvecklingen i Bergslagen

I Mälardalen kan man se hur den kristna ideologin bröt ner de gamla stormännens 
makt och löste upp deras starka kontroll över järnets väg till konsumenterna inom 
 ramen för gåvoekonomin. Deras starka kontroll över hantverket och hantverkarna inom 
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ramen för den förkristna ideologin blev också allt mindre och hantverkarna kom att un-
der medeltiden förflyttas från stormannagårdarna och jordbruksbygderna in till städer-
na. Tillsammans bidrog detta till att järnhanteringen kunde utvecklas kvantitativt och 
att hantverkare och järnframställare genom att utveckla sin verksamhet kunde förstärka 
sina sociala positioner. Dessa aktörer blev allt mäktigare under medeltidens lopp och 
hade mycket att vinna på en allt starkare kungamakt och framväxten av ett nytt handels-
system. Det är också tydligt att kungamakten, genom exempelvis särbeskattningen av 
bergsmännen i Norberg, lierade sig med denna grupp, något som utvecklas nedan. 

Tiden från 700-talet och fram emot 1000-talet innebar i Europa en kraftig befolk-
ningsökning och detsamma gällde sannolikt Skandinavien, åtminstone under 1100- 
och 1200-talen.35 Beräkningar visar att befolkningen i Sverige nådde sin topp omkring 
år 1300. Detta är givetvis av stor vikt för analysen av bergsbrukets framväxt. Utveck-
lingen i Europa var också mycket viktig eftersom en stor del av marknaden för järnet 
fanns där. 

Järn blev under denna period en allt viktigare handelsvara, men de svealändska stor-
männen hade aldrig i nämnvärd grad organiserat denna framställning i egen regi, utan 
hade under yngre järnålder företrädesvis ägt rum i det här studerade området Väster-
färnebo och längs Dalälven. De nya stormännen, sedermera frälset, var ideologiskt sett 
i första hand intresserade av jord och inte järn, ett förhållande som styrde utvecklingen 
och gjorde att de hade en viktig roll i utvecklingen i Bergslagen. De blev dock aldrig 
några stora hyttägare. Det är också så att de tidigare stormännen, manifesterade bland 
annat genom gravar och runstenar, inte alltid satt på samma bebyggelseenheter som 
frälset sedan kom att äga. I flera fall kan dock det medeltida frälsets gårdar vara anlag-
da på jord som tillhört en del av dessa tidigare mycket större bebyggelseenheter. 

Norbergs by kan genom de skriftliga beläggen och från 1300- och 1400-talen tolkas 
som en medeltida stad utom i ett avseende; man fick aldrig stadsprivilegier utan istället 
bergsprivilegier. Dessa reglerade bland annat köpenskap, bergsbrukets beskattning 
samt hur fogden skulle utses. Norbergs bys ursprung kan sökas i en huvudgård utifrån 
namnsättning, ägandeförhållanden och byns arrondering. Det var givetvis bara en del 
av huvudgården som fick denna speciella funktion i bergsbrukets organisering, det vill 
säga den del där kyrka, torg och bergsmännens gårdar var samlade. I denna del kunde 
den som hade överhöghet över huvudgården, 1303 Tyrgils Knutsson, möta de som 
sysslade med järnframställning i hyttorna, det vill säga bergsmän och mästermän. Här 
kunde gemensamma angelägenheter dryftas som exempelvis hur gruvbrytningen skul-
le genomföras. Man kan särskilt notera, att T. Knutsson inte ägde mer än andelar i Järn- 
och stålberget, varför brytningsordning, rensning med mera sannolikt behövde av-
handlas med alla de andra delägarna. Huvudgården Norbergs ägor bröts så småningom 

35 Andersson Palm, L., Livet, kärleken och döden. Fyra uppsatser om svensk befolkningsutveckling 1300–1850. 
Göteborg 2001, s. 4ff.
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ner i ett antal arrendegårdar. Delar av denna huvudgård gick via kungen efter 1303 till 
kyrkan, medan andra delar ägdes direkt av bergsmän. 

T. Knutssons ägor, som de framträder i bytesbrevet 1303, visar på ett omfattande 
egendomsinnehav med såväl äganderätt över Norberg som andelar i Järn- och stålber-
get. Vidare ägde han huvudgårdarna Ön i Folkärna och Ösby i Västerfärnebo. Det är 
mycket intressant att Ösby ligger i direkt anslutning till den förhistoriska bygden i Väs-
terfärnebo, där indikationer på flera storgårdar finns. Man skall dock notera, att Ösby 
inte har några kända förhistoriska gravar och kan vara tillkommen relativt sent under 
förhistorisk tid eller tidig medeltid. Intressant är således kopplingen bakåt mot en cen-
tralbygd med storgårdar, där runstenar och vapengravar vittnar om ett lokalt baserat 
stormannaskikt, men frälset i Västerfärnebo förvärvar inte dessa enheter utan områden 
närmast därintill. Samtidigt befann man sig i randen av den förhistoriska bygden, i ett 
typiskt medeltida expansionsområde. 

Man kan också notera att T. Knutsson skall ha förvärvat Ösby några år före 1303 av 
Abjörn Sixtensson. Denne hade stora gods och gårdar i norra Uppland, inte långt från 
Dannemora gruvor, vilket utgjorde ett liknande expansionsområde som norra Väst-
manland. Att frälset hade intressen och expanderade i denna typ av områden är även 
känt från Småland.36 Frågan kan ställas när T. Knutsson och A. Sixtensson förvärvade 
sina egendomar? Växte det nya frälset fram ur ett tidigare lokalt frälse vid en tidpunkt 
strax före 1303, eller hade deras eller andras släkter innehaft dessa gårdar sedan lång tid 
tillbaka och varit med om att etablera nya gårdar i området? Etablerade de sig här före 
eller efter det att bergsbrukets växte fram? 

När de nationellt ledande frälseätterna kom i besittning av gårdarna kan kanske ald-
rig helt besvaras. De få belägg som finns om ägarna under 1300-talet talar dock för att 
huvudgårdarna hade en äldre förankring i lokalt västmanländskt och svealändskt frälse 
och att högfrälse grupper från Västergötland och Östergötland inte hade direkt med 
introduktionen av bergsbruket runt Norberg att göra. För detta talar också att stora de-
lar av Norberg och undersökningsområdet sannolikt kan ha hört till Fjärhundraland. 
Det är inte omöjligt att ägoförhållandena ändrades efter de strider om kungamakten 
som stod under 1200-talet i södra delen av Västmanland. 

I de äldre skriftliga beläggen förekom således ett visst intresse från det tidiga frälset 
att äga andelar i gruvor och berg, men mycket få hyttor i området var frälseägda, jäm-
för figur 18. Detta kan sägas vara både av tradition och av ideologiska skäl där jorden 
stod i centrum. Detta var ett generellt drag hos det medeltida frälset att man inte gärna 
investerade i produktion över huvudtaget. Det är detta förhållande som gjorde att järn-
hanteringen var fri att exploatera för andra grupper, kanske främst de som fanns i när-
området.

36 Hansson, M., Huvudgårdar och herravälden. En studie av småländsk medeltid. Lund studies in medieval 
archaeology 25. Stockholm 2001. 
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Tillgången på arbetskraft, och särskilt de med yrkeskunnande från blästbruket, 
hade kompetenser inom flera områden. Det gällde i första hand kolning, såväl från själ-
va framställningen som från vidareförädlingen och sannolikt förekom även skickliga 
smeder i området. Förhållandet att blästbruket upphörde i området under 1000-talet, 
samtidigt som bergsbruket kom igång talar för att det var samma personer som var in-
volverade. Frågan är hur denna strukturomvandling påverkade bygderna längs Daläl-
ven och Västerfärnebo. Skedde det någon form av avflyttning därifrån, eller var det mer 
en fråga om en verksamhet styrd från dessa områden? Några pollendiagram eller andra 
studier som skulle kunna visa detta finns inte. De förhistoriska bebyggelseenheterna 
med blästbruk hade generellt stora ägoområden, som under medeltiden delvis bröts 
ner i flera avgärda enheter. Denna bild kan tolkas som att enheterna hade plats för stör-
re utvidgade hushåll inom vilket blästbruket bedrevs. Inom hushållen fanns det också 
mer eller mindre specialiserade arbetsuppgifter. 

Genom bergsbruket skapades också mängder av nya arbetsuppgifter som inte alla 
krävde hög specialkompetens. En del av befolkningen som drängar, pigor, ofria och 
kvarvarande grupper av den gamla fångstbefolkningen förflyttade sig, eller blev förflyt-
tade, upp till bergsbruksområdena. Bergsbruket i sig kan för dessa grupper ha varit ett 
sätt att skapa sig ett eget liv och en egen utkomst. Särskilt bör detta ha varit fallet under 
slutet av 1200-talet och 1300-talets första hälft med en allt starkare kungamakt och 
träldomens avskaffande. Från att först ha medverkat i bergsbruket som ofri eller som 
piga eller dräng, kunde man sedan bli andelsägande i en hytta och kanske även uppod-
la en egen gård med åkermark. Åtminstone till att börja med behöll de ursprungliga 
ägarna till blästbrukande gårdar sina egendomar, exempelvis de längs Dalälven, som till 
en del försörjde de som brukade utmarkshyttorna närmare Norberg.

Som framgått ovan finns generellt sett mycket få uppgifter om vilka som ägde gru-
vorna före 1600-talets början. En intressant uppgift är från 1664 då Bondgruvan, nära 
Norbergs by, bröts av bergsmän från Folkärna, By och Grytnäs.37 Det är en gruva med 
belagd brytning, som tack vare undersökningen av Lapphyttan, kunnat dateras till 
1200–1300-talen. Kan detta påvisa att man tidigt skaffade sig andelar i Norbergsgru-
vorna och till att börja med haft hyttor i Norbergs närhet för att sedan flytta hem dem, 
närmare sina gårdar?

Influenser via nätverk som gett ny teknik till bergsbruket
Dateringarna i det här aktuella området visar att blästbruket inte förefaller vara yngre 
än 1000-talet. Från att ha varit utbrett under yngre järnålder upphör det tämligen tvärt. 
Samtidigt startade bergmalmsbrytningen och masugnar började anläggas. Som fram-
går ovan förekom ett visst tidsglapp i dateringarna mellan sedimentundersökningar 
och dateringar av hyttorna. 

37 Weinhagen, A., 1947, bilaga 10.
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Äldre masugnar än de i Sverige finns inte belagda ute i Europa, men fler dateringar 
har kommit under åren efter Lapphytteundersökningen, dock är de förlagda till 
1200-talet och framåt.38 Nya undersökningar i Schweiz har belagt masugnen till 
1200-talet, kanske sent 1100-tal. Noterbart är att det här finns indikationer på att man 
experimenterat med masugnstekniken i en ugn som liknade en blästerugn men drevs 
utan vattendriven bläster.39 

De tidiga dateringarna av bergsbruket som idag finns i undersökningsområdet gör 
att man kan ställa frågan om masugnen kan ha experimenterats fram i Norbergsområ-
det? Enligt denna studie fanns förutsättningarna. En nära koppling fanns mellan stor-
män, hantverkare och järnframställare. Det var en miljö av kunskap och resurser som 
kunde påskynda och underlätta övergången till hyttbruk. Stormännen hade nätverk 
och utländska kontakter, där idéer och kunskap kunde spridas. Detta hade även frälse 
och kyrka fast något senare. Med kristendomen kom nya idéer och ideal som på sikt 
ledde till att de gamla beroendeförhållandena mellan stormän och hantverkare och 
järnframställare försvagades. Detta ledde till att bergslagen kunde exploateras och byg-
gas upp på ett helt nytt sätt under 1100- och 1200-talen. Det nya handelssystem som 
växte fram påskyndade denna process ytterligare och gamla stormän förlorade helt 
kontrollen över järnets väg från Bergslagen till Mälardalen. 

Utifrån masugnens byggnadsteknik kan man översiktligt tala om fyra viktiga tek-
niska komponenter som var avgörande för att bygga en masugn, nämligen vattenkraf-
tens utnyttjande via ett vattenhjul, relativt avancerad stenbearbetning, goda kunskaper 
om lera samt knuttimring. Vattenkraften och vattenhjulet användes flitigt av romarna, 
men minskade i användning efter romarrikets fall, för att under 700- och 800-talen åter 
anammas för drift av i första hand kvarnar. Under 1000-talet var användningen spridd 
och i exempelvis England, där de vattendrivna kvarnarna kunde räknas i tusental.40 Det 
äldsta skriftliga belägget för vattenkraftens utnyttjande inom nuvarande Sveriges grän-
ser och i samband med järnframställning är från 1197 och järnmöllan i Tvååker.41 Be-
lägget för vattenkraftens användning i masugnarna under 1100-talet i Bergslagen är ur 
ett europeiskt perspektiv relativt tidiga. Enstaka belägg finns i Europa för vattendrift 

41 Hörby, K. & Olsen, R.A., ’Sorø i Tvååker’, i: Järnmöllan i Halland. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie. 
Nr 43. Stockholm 2005.

40 Ek, S.B., Väderkvarnar och vattenmöllor. En etnologisk studie i kvarnarnas historia. Nordiska museets 
handlingar 58. 1962, s. 66.

39 Guenette-Beck, B., Two Furnaces Types to Produce Cast Iron in the 13th Century at Langenbruck/Dürstel 
(Switzerland). Opublicerat föredrag vid konferens i Norberg den 31 juli 2009. 

38 Karlsson, C., ’Den svenska masugnen med ett europeiskt perspektiv’, i: Med Hammare och Fackla XLI. 
Sancte Örjens gille. Stockholm 2010, Sönnecken, M. & Knau, H.L., ’Grabungsberichte der Massenhütten 
im Raum Kierspe’, in: Knau H.L. & Potyka. R. (red.). Kierspe. Wirtschaft – Kultur – Geschichte. Stuttgart 
1994. 
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inom järnhanteringen från 800-tal till 1000-tal. Från 1100-talet är beläggen många och 
i flera fall knutna till kloster.42 

Stenbearbetningen utvecklades kraftigt i samband med att kyrkobyggandet kom 
igång. I Mälardalen är stenkyrkor belagda åtminstone från 1000-talet.43 Lera var ett 
material som man under hela förhistorien använt vid husbyggnation, keramiktillverk-
ning och inte minst i samband med byggandet av blästerugnar. Här har således funnits 
en stor lokal kompetens att bygga vidare på inom hyttbruket. Knuttimringen är i sam-
manhanget mycket intressant. Denna användes i masugnens övre del och är belagd på 
Lapphyttan. Knuttimrade hus återfinns i Sigtuna från cirka år 1000 och tolkas där som 
ett utslag av det starka östliga, slaviska, inflytandet på staden.44 Norberg och södra Da-
larnas läge nära och kanske till delar i Fjärdhundra där Sigtuna är huvudort gjorde att 
förutsättningarna får anses som mycket goda för såväl idéer som att ny teknik har kun-
nat spridas och utvecklas med lokal kompetens i Norberg och södra Dalarna. 

Ser man till de byggnadstekniska förutsättningarna för masugnen så kan man samman-
fatta, att utifrån dagens forskning fanns kunskapen i Mälardalen åtminstone från början av 
1000-talet. Detta utesluter således inte en datering av masugnen, i den form vi ser den uti-
från undersökningen av Lapphyttan, till 1000-talet. Catarina Karlssons sammanställning 
över undersökta masugnar i Europa är mycket intressant då hon ser en helt annan bygg-
nadsteknik hos masugnen i Europa under 1200-1300-talen. Först under 1400-talet och 
1500-talet framträder den typ av masugn vi hade i Sverige på kontinenten. Kanske är det så 
att denna typ helt enkelt influerats av den svenska.45 Fördjupad forskning inom de skilda 
tekniker som varit av relevans för bergsbruket är mycket angelägen för framtiden och för 
frågan om hur och var bergsbruket och masugnen från början utvecklades. 

Strukturomvandling från 1350 med bergsmän                                        
och kungamakt som allt starkare aktörer

De arkeologiska undersökningarna och de geografiska analyserna visar tydligt att det 
under medeltidens senare del, med början under 1300-talets andra hälft, skedde en 

43 Runer, J., Från och hav och land eller Kristus och Odalen. En studie av Sverige under äldre medeltid med 
utgångspunkt från de romanska kyrkorna. (Stockholm Studies in Archaeology 38). Stockholms universitet 
2006.

42 Hansson, S., Teknikhistoria. Om tekniskt kunnande och dess betydelse för individ och samhälle. Lund 1996, 
Reynolds, T.S., ’Iron and water: Technological context and the origins of the water-powered iron mill’, 
in: Medieval Iron in Society – Papers presented at the symposium in Norberg, May 6–10, 1985. Jernkontorets 
bergshistoriska rapporter. H 34. Stockholm 1985. 

44 Tesch, S., ’Sigtuna – det maktpolitiska och sakrala stadsrummet under sen vikingatid och tidig medeltid (c:a 
980–1200)’, i: Människors rum och människors möten. Kulturhistoriska skisser. Berit Wallenbergs Stiftelse 50 
år. Vetenskapligt symposium på Nationalmuseum 14 november 2005. Berit Wallenbergs stiftelse. Stockholm 
2007, s. 88f. 

45 Karlsson, C., 2010.
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 omfattande nedläggning av hyttor i Norbergsområdet. Det var totalt drygt 30 % av hyt-
torna som berördes och det var uteslutande utmarkshyttorna som drabbades. De så 
 kallade byhyttorna blev kvar och kom i många fall att finnas kvar fram till 1800-talets 
mitt. Om det även var en tillfällig nedgång i produktionen för byhyttorna är dock inte 
närmare undersökt genom 14C-dateringar, men man kan konstatera att de sannolikt var 
i drift 1539 i samband med de äldsta jordeböckernas tillkomst. Värt att notera är att det 
var de hyttor som mycket väl passade in i bergsmansorganisationen, såsom den framträ-
der i de geometriska kartorna samt i historiskt och etnologiskt material, som uppvisade 
lång kontinuitet. Det var hyttor som låg centralt i inägomarken, vid åker och äng. Går-
darna var placerade intill hyttan och bebyggelseläget förefaller i många fall vara styrt av 
hyttans läge vid ett lämpligt fall i en å eller bäck och inte av den bästa åkermarken. 

Till skillnad från förhållandena under 1100- och 1200-talen skedde således en om-
svängning i järnhanteringens organisation, från en hantering mer fristående från åker-
bruket, till en hantering mer inkorporerad med jordbruk och livsmedelsproduktion 
enligt bergsmannaorganisationen. Detta var tidpunkten då denna organisation etable-
rades på allvar och äldre organisatoriska strukturer försvann. Varför resulterade detta i 
en hyttnedläggelse, samtidigt som bergsmannaklassen stärktes? Sannolikt var inte orsa-
ken en utan flera. 

Europa härjades av digerdöden mellan 1347 och 1351 och Sverige drabbades 
1350. Pesten var dock inte över utan återkommande epidemier härjade i Europa un-
der såväl 1300-talet som 1400-talet. Digerdödens härjningar i Europa och delar av 
Sverige, där upp till hälften av befolkningen dog i vissa delar, är betydligt bättre  kända 

Figur 16. Daterade medeltida timmerhus i Dalarna fördelade efter årtionde. Efter Raihle 2005.
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än i Bergslagen.46 Uppgifter i Raven von Barnekows räkenskaper från 1360-talet har 
lyfts fram som en indikation på att nedläggningar av hyttor har förekommit. I räken-
skaperna omtalas Hedkärra vara öde, men att hyttan åter skall tas upp.47 Ett relativt 
närliggande exempel på digerdödens härjningar kan vara den stora nedgång i timmer-
husbyggandet som kan beläggas i Dalarna från denna tid, se figur 16.

Figur 17. Förhistoriska och medeltida namn. De vita områdena har huvudsakligen förhistoriska namn och de övriga medelti-
da. Dessa namn är uppdelade i skilda namngrupper. 

46 Myrdal, J., Jordbruket under feodalismen. 1000–1700. Det svenska jordbrukets historia. Stockholm 1999, s. 
112ff. 

47 Stahre, U., 1958. ’Bygd och bergsmän under senmedeltid och tidig vasatid’, i: Kumlien, K., (red.). Norberg 
genom 600 år. Uppsala 1958, s. 244ff.
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Det finns således en möjlighet att mark, gårdar och hyttor tillfälligt lades öde, vil-
ket innebar att dessa kunde förvärvas. På så sätt fanns möjligheter att koppla ett hytt-
bruk till ägande av jord, vilket kan ha gett bergsmännen en ökad självständighet. 

Livsmedelsförsörjningen från stora huvudgårdar och sammanhängande godskom-
plex som fanns i närheten försvårades. Digerdödens härjningar i de stora spannmåls-
producerande områdena ledde också till en minskad befolkning, som medförde pro-
blem med att producera ett jordbruksöverskott. Ett bergsbruk som inte inom sina egna 
gränser kunde producera större delen av sitt livsmedelsbehov blev sårbart. Därför blev 
det allt viktigare att kunna producera egna livsmedel. Privilegiebreven från 1300-talets 
mitt ger också uttryck för en önskan från kungamaktens sida om en ökad nyodling. För 
Norbergs del behövde man bara betala halv avrad för nyodling på bondeskog.

Utvecklingen av jordbruket, som den speglas i pollenanalyser och sedimentanaly-
ser, är svårtolkad för senmedeltiden. Pollenanalyser i Rosendal tolkas av Anders Törn-
qvist som att en nedgång i jordbruket skedde under 1300- och 1400-talen.48 Anna 
Bergs slutsatser från undersökningarna i Kalven är dock inte lika tydliga.49 Hon talar 
om att en viss stagnation av utvecklingen torde ha skett i området. En omläggning av 
jordbruket, inriktad mot boskapsskötsel, som man kan se på andra håll, finns det dock 
inga belägg för. Detta är ett förhållande som man menat vara en direkt följd av digerdö-
den för att med mindre befolkning kunna möta behovet av livsmedel. Hur nedlägg-
ningen av 30 % av hyttorna i Norbergs närhet påverkat pollendiagrammen är en dis-
kussion som måste föras framledes. Frågan är om en viss igenväxning av landskapet or-
sakades därav och inte av livsmedelsförsörjningen. 

Digerdöden fick effekter i hela Europa med en generellt sett minskad befolkning. 
Det kan vara i spåren av detta som järnpriset sjönk och spannmålspriserna steg under 
slutet av medeltiden.50 Det blev istället viktigare att vara självförsörjande och bosatt på 
orten, varför den så kallade bergsmansorganisationen stärkte sina positioner och blev 
dominerande. 

En nedgång i antalet hyttor runt Norberg kan också bero på att det skedde en kraf-
tig expansion av bergsbruket på andra håll. Det finns tecken som tyder på att bergsbru-
ket och hyttorna i Dalälvsbygden var något yngre än de i centrala Norberg, se vidare 
diskussion nedan. Flera av bergsbruksområdena i Västmanland, Dalarna och Närke var 
också sannolikt yngre än Norberg. Flera bergsbruksområden tillkom också under slu-
tet av 1300-talet och 1400-talet som Tunaberg i Södermanland och Taberg i Småland. 
Det är därför möjligt att man under 1200- och 1300-talen i Norberg kan tala om en 
överetablering av hyttor, som i lågkonjunkturens senmedeltid minskade i antal. Man 

48 Törnqvist, A., Landskapsutveckling i ett naturgeografiskt gränsland. Fysisk-geografiska nischer och antropogena 
aktiviteter i östra Bergslagen. Opublicerad licentiatavhandling i geografi med naturgeografisk inriktning. 
Stockholm 2001. 

49 Berg, A., 2004.
50 Söderberg, J., ’Prices and Economic Change in Medieval Sweden’, in: Scandinavian Economic History 

Review. 55:2. 2007, s. 131ff.
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skall också komma ihåg att det skedde en utveckling av masugnsbyggandet och anlägg-
ningarna kunde byggas större under slutet av medeltiden. 

Skattesystemet, som det växte fram i Sverige, gynnade bergsmansorganisationen. 
Visserligen betalade man skatt för hyttan, men man var fri från skatt på jorden, och 
kontrollen av skatten och bergsmännen var lättare att upprätthålla om hyttan och bo-
stadsorten var densamma. Nyodling gynnades således. Frågan är om det var i detta läge 
som det skedde en omsvängning från att hyttan var lös egendom till att vara en del i 
bergsmanshemmanet. Kungamakten kan i detta ha haft en klar strategi, att genom skat-
teförmånerna, liera sig med bergsmännen och hålla frälse och kyrka borta från Bergsla-
gen och samtidigt få kontroll i området. 

Figur 18. Ägoförhållandena enligt 1500-talets jordeböcker. 
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Figur 19. Ornäsloftet i Dalarna byggt 1503 på en bergsmansgård. Foto: Ronnie Jensen.

Ser man till kungsgårdarnas etablerande i området går det att följa en utveckling där det 
kan ha funnits en kungsgård i norra Västerfärnebo under 1100–1200-talen. Den flytta-
des sedan strax efter 1303 upp till Ön, invid Dalälven i Folkärna (där tidigare Tyrgils 
Knutsson ägt en huvudgård) för att sedan åter flyttas upp till Husby, i samband med el-
ler efter det att Grådö borg anlades i mitten på 1300-talet.51 Redan vid sekelskiftet 1400 
flyttades positionerna längre upp i Dalarna och Borganäs invid dagens Borlänge anla-
des. År 1354 gavs också de första bergsprivilegierna till Norberg. 

Ser man till frälsets ägoinnehav i området, och i synnerhet de genom bytesbrevet 
1303 kända huvudgårdarna och godsen, var det sannolikt under 1300-talets första del 
som dessa började brytas ner i mindre landbogårdar baserade på kärnfamiljer. Denna om-
svängning från storhushåll till mindre produktionsenheter kan också ha påverkat grund-
valen för bergsmännen och deras möjligheter att bedriva hyttbruk i utmarkshyttorna. 

I ljuset av den här skissade utvecklingen torde bergsmansorganisationen ha varit ett 
allt mer vinnande koncept. Sannolikt var det under denna tid, då de gamla stora huvud-
gårdarna omvandlades till landbogårdar, som bergsmännen och den organisation vi ser 

51 Monié Nordin, J., När makten blev synlig – senmedeltid i södra Dalarna. Stockholm Studies in Archaeology 
36. Stockholm 2005.
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växa fram under 1600-talet och framåt, fick fullt genomslag och framgent kom att do-
minera i området. 

Bergsmännens sociala ställning var mycket stark under slutet av medeltiden. De 
hade vid denna tid också anammat seder och bruk från frälset. Vissa blev också rustfräl-
se med egen vapensköld. Man donerade i flera fall jord och egendomar till kyrkan. De-
ras delvis nyvunna intresse för jord speglar också det ”vanliga” frälsets ideal. Vid flera 
undersökningar av hyttplatser och dess bebyggelse påträffas anmärkningsvärda fynd av 
exempelvis från Europa importerad keramik. Man anlade också stora manifesta källa-
re, på vilka det sannolikt har stått byggnader. Ett exempel är Ornäsloftet som byggdes 
av en kopparbergsman 1503 på hans bergsmansgård söder om Falun.

Järnhyttor och kopparhyttor på Vikaberg och Garpenberg
Hittills har i denna artikel huvudsakligen bergsbrukets framväxt utifrån gruvor och 
hyttor i Norbergs- och Dalälvsområdet diskuterats, det vill säga södra Dalarna (och 
idag även norra Västmanland) utom Garpenbergs socken. Garpenbergs socken är dock 
en relativt sen sockenbildning och åtminstone en del av byarna kan under medeltiden 
beläggas till socknarna Grytnäs, Folkärna och Hedemora, men även till Husby socken. 
Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson diskuterar relationen mellan Vikaberg och Gar-
penberg.52 De går här igenom de lämningar som finns efter hyttor i området och analy-
serar fram de sannolikt medeltida hyttorna. Kartan i figur 12 visar hyttornas spridning 
utlagd på en karta där byarna med medeltida belägg utgör grundkarta.53 

Tar man med de hyttor som idag ligger inom Garpenbergs socken, så kommer en 
del hyttor med som redovisas på kartan figur 11, nämligen de som under medeltiden 
räknades till Folkärna, Grytnäs och Hedemora. Det är totalt 19 kopparhyttor med i 
närliggande områden drygt 10 masugnar. Bilden som framträder är tydlig. Kopparhyt-
torna var väl samlade till byarna som låg centralt runt det så kallade Odalfältet och 
gruvsjön. Det var utanför dessa byar som masugnarna låg och i byar som tillhört andra 
socknar tidigare. Det förefaller som dessa byar, med sin järnframställning, först i ett se-
nare skede, då kopparhanteringen i Garpenberg blivit tillräckligt omfattande, flyttades 
över, och bildade den nya socknen Garpenberg. Detta skulle således kunna indikera, att 
kopparhanteringen är yngre än järnhanteringen i detta område. Dessa järnhyttor skul-
le då ha tillhört Vikaberg. Som beskrevs ovan i samband med att gruvorna presentera-
des, se figur 8, har järnmalmerna i detta område en mer västlig utbredning, i ett huvud-
sakligen västligt vattensystem, från Vikaberg/Intrånget söderut. Det är också här som 
järnhyttorna ligger med, som framgår nedan, sitt speciella ortnamnsskick. 

53 Landeholm, S., Nedre Bergslagen i Dalarna. En sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i 
By, Folkärna, Garpenbergs och Grytnäs socknar. Atlas över Sveriges bergslag. Jernkontorets bergshistoriska 
rapporter. H 108. Stockholm 1999.

52 Berg Nilsson, L. & Nilsson, O., 2009, s. 243.
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Ola Nilssons stora under-
sökning av kopparhyttan i Kas-
persbo, Garpenberg: 24 har fle-
ra dateringar mellan 1250–
1500.54 Värdena har kalibrerats 
på nytt och dateringarna faller 
väl in under 1300-talet med 
kontinuitet in i 1500-talet.55 
Det finns också en datering av 
Garpenberg: 44, 1340±70 e.Kr., 
som inte är kalibrerad.56 Inga 
masugnar är tyvärr daterade 
vare sig i Garpenberg eller i Dal-
älvsbygden. Muntliga uppgifter 
finns att den så kallade Dal-
karlshyttan i Folkärna skall ha 
daterats på 1970-talet, men att 

54 Nilsson, O., Kopparhyttan RAÄ 24 i Kaspersbo, Garpenbergs socken, i: Arkeologisk järnforskning 1980–83. 
Jernkontorets bergshistoriska rapporter. H 38. Stockholm 1985, s. 141ff.

56 Berg Nilsson, L. & Nilsson, O., 2009.
55 Pettersson Jensen, I.-M., 2012, s. 209.

Figur 20. Källaren vid Örtjärns hytta, Fagersta 169:1. Foto: 
Ing-Marie Pettersson Jensen.

dess 14C-datering varit yngre än Lapphyttans (denna första datering som pekade mot 
1200-tal), varför inga senare undersökningar kom att göras. 

Av figur 12 framgår namnen och här förekommer såväl äldre som yngre strukturer. 
De äldre strukturerna med -benningnamn förekommer i väster och söder medan cen-
trala och östra delen kring Garpenbergs odalfält har generellt sett en yngre namnstruk-
tur. Det är också klart, att förhållandena efter Gustaf Vasas övertagande av Garpenberg 
har påverkat namn- och bebyggelsestrukturen som den framträder på kartan. 

Ser man till ortnamnen så finns det intressant nog tre -benningnamn, nämligen 
Påls benning och Botbenning samt Yttersbenning i det som kom att bli Garpenbergs 
socken. Det förstnämnda med kristet namn och det andra med ett förhistoriskt namn 
i förleden, medan det sista är av opersonlig karaktär. Som grupp betraktat tillhör de ut-
ifrån Norbergsstudierna en generellt sett äldre ortnamnsgrupp med ofta stora block-
formiga ägor runt en hytta med bebyggelse intill (byhytta). I samtliga fall är det också 
byhyttor. Namngruppen som helhet domineras av äldre nordiska namn och hyttor 
som daterats inom dess ägor från 1100-talet till 1300-talet. Det är i detta fall en mas-
ugn, Pålsbenning, och en kopparhytta i Botbenning samt i Yttersbenning eventuellt så-
väl masugn som en kopparhytta. Båda ligger i södra delen av området och alla, utom 
Botbenning, finns omtalade som tillhöriga Grytnäs respektive Folkärna i äldre hand-
lingar. 
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Dessa tre -benningnamn, tillsammans med Ingvallsbenning i Hedemora är de enda 
-benningbyar som ligger utanför det område som räknas till Gamla Norbergs bergslag 
i jordeboken 1539. Frågan är om alla dessa -benningbyar hört till Vikaberg, även den i 
Hedemora. Ett belägg för detta är Nyhyttan, som ligger intill Ingvallsbenning, och som 
omtalas 1395 ”Nyjo hyttone å Wikaberga i Hememora sockn”.57 Dessa hyttor i Hede-
mora socken tillhör i jordeboken 1539 Bispbergs bergslag. Vid denna tid förefaller Vi-
kaberg ha upphört som administrativt centrum. Att det varit bergsmän verksamma på 
fastigheterna framgår exempelvis av ett belägg från 1402, då Olof Finne avstod alla sina 
anspråk på den gård och hytta hans bror Peter Eskilsson sålt till Lars Bonde, bergsman 
i Finnhyttan.58 

I -hyttaenheterna förekommer företrädesvis så kallade byhyttor. Tre utmarkshyttor 
är belägna i anslutning till Finnhytte dammsjön. Det är dock här namnstrukturen före-
faller mycket omändrad (Strångelsbo, Tyskgården, Backgården). Det är just dessa hyt-
tor som är daterade, och man kan notera att de ligger mycket nära den stora malmfyn-
digheten Garpenbergs odalfälts koppargruva. Namnstrukturen för kopparhyttorna, 
med övervägande del -hyttnamn är mycket lik den som finns i Näveberg, Sörmland. 
Detta bergslagsområde har en järn- och kopparhantering där verksamheten tycks ha 
pågått under slutet av 1300-talet och 1400-talet.59 

Gudsberga kloster grundlades genom en donation 1477, då riddaren Ingel Jönsson 
(Hjorthorn) och hans fru Birgitta Sonadotter på sin sätesgård i Näs, Husby, Dalarna, 
utfärdade ett donationsbrev. Bland annat gäller det ett antal egendomar i det område 
som idag utgörs av Garpenbergs socken. Av figur 12 framgår dessa. I räkenskapslängder 
från 1544 förekommer ett antal uppräknade bergsmanshemman, dessa är markerade 
och det framgår att dessa delvis är desamma, eller delar av samma fastigheter, som om-
talats som donationer till klostret tidigare. Gudsberga kloster avvecklades efter 1527, 
då Västerås riksdag fattade beslut som ledde till klosterväsendets avskaffande i Sverige. 
För Gudsberga skall detta ha verkställts senast 1538, då inkomsterna från klostrets 
landbönder förlänades till dalafogden Nils Larsson, varefter inkomsterna slutligen till-
föll kronan.60

I gärder och hjälper 1535 samt i den äldsta jordeboken från 1539 omnämns Am-
brosii gård, Dammhyttan, Rövarhyttan, Kastegården och Ruusgården. Dessa skatte-
lagda enheter kan ha varit belägna i det område där Garpenbergs gård senare uppstod, 
och samtliga försvinner ur jordeböckerna under andra hälften av 1500-talet.61 

59 Skyllberg, E., Södermanlands medeltida bergsbruk, en feodal angelägenhet. Sörmländska handlingar 50. 
Nyköping 2001.

61 Landeholm , S., 1999, s. 206.

60 Winroth, A., ’Den världsliga grundvalen för Gudsberga kloster. Ett senmedeltida klosters ekonomiska 
förhållanden’, i: Bebyggelsehistorisk tidskrift. Nr 13. 1987, s. 142ff.

58 SDHK nr 1597.
57 DD I:258.
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Garpenbergs kopparverk och 
kungsgård anlades i mitten av 
1500-talet då kronan köpte till 
mark i området.62 Detta har san-
nolikt också präglat förhållandena 
i övrigt, där Strångelsbo/Tyskgår-
den saknar medeltida belägg lik-
som Backgården och Funckhyt-
tan, där tidigare namn är okända. I 
övrigt dominerar helt namn med 
efterleden -hytta. Det är namn 
med personliga förled, liksom mer 
svårtolkade namn som Hässhyttan 
och Rafshyttan. Sett i relation till 
Norberg förefaller namnsättning-
en förhållandevis sen även för de 
enheter som ligger utanför Gar-
penbergs gård. 

62 Rönnegård, S., 1957, s. 59.

Figur 21. Stengodsskärva från kärl tillverkat i Siegburg, 
Tyskland, från perioden 1350–1450. Foto: Kenneth 
Sundh. 

Järn före koppar i Norberg och Vikaberg/Garpenberg
Ovanstående analys av ortnamnen och de arkeologiska undersökningarna ger en sam-
stämmig bild av en äldre järnhantering och en senare, under 1300-talet påbörjad kop-
parhantering. Detta förstärks av de sedimentundersökningar som genomförts (artikel 
i denna skrift). I sedimenten syns en tydlig expansion av jordbruket och en start för me-
tallhanteringen runt år 1350. Fler inägor med åker och äng skapades närmast kring 
Garpenbergs odalfält och sjön. Skogen blev allt mer påverkad av både odling, slåtter 
samt vedhuggning för bränsle och kolframställning liksom skogsbete. Kanske skedde 
en omsvängning av, eller ett dubbelutnyttjande av, vissa hyttplatser, som Yttersbenning 
och Botbennning, där det förefaller ha förekommit såväl järn- som kopparproduktion. 
Kopparhanteringen tycks ha byggt på en bergsmannaorganisation, där bergsmän varit 
huvudägare, men där även frälse varit inblandat under 1400-talet. 

Namnet på den Olof Finne som 1402 avstod sin del i Finnhyttan tyder på att gården 
faktiskt kan ha varit anlagd i slutet av 1300-talet, vilket också det styrker namnskickets 
1300-talsdatering och kopparhanteringens datering i Garpenberg till 1300-talet. Hade 
det varit en omfattande koppar- och silverproduktion i Vikaberg borde kungen kanske 
också särskilt nämnt järnhyttorna på Vikaberget i överensstämmelse med järnhyttorna 
på silverberget, då privilegiebrevet 1354 ger antydan om att det endast avsåg järnhan-
teringen. 
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De relativt sena dateringarna av kopparhanteringen skulle kunna tolkas som att 
kopparhanteringen varit mycket snabbt uppblomstrande och utgjort grunden för 
Gudsberga kloster. Kanske var kopparhanteringen i Garpenberg ett sätt att klara den 
lågkonjunktur som följde inom järnhanteringen efter digerdöden och exempel på en 
parallell företeelse till det Eva Skyllberg ser i Näveberg, där frälset kan ha startat kop-
par- och järnframställningen för att möta lågkonjunkturen. Detta som då ur ett Nor-
bergsperspektiv kom att utgöra en ny konkurrenssituation.

Sammanfattning
Längs Dalälven skapades unika förutsättningar för att möta den moderna tiden under 
yngre järnålder. Här fanns en befolkning kvar som i århundraden levt av vad skogar och 
sjöar kunnat ge, sida vid sida med en jordbrukande, bofast befolkning som utnyttjade 
myrmalmen längs åsar och älv. I Mälardalen fanns ett behov av både järn, skinn och 
pälsverk och varor bytte ägare i sannolikt allt större mängd. Samtidigt som varor bytte 
ägare strömmade idéer samma väg och det är tydlig att man i mycket delade samma vär-
deringar. Kanske var man i norr tidigare i att ta upp kristna strömningar, något som 
anas i gravskicket. 

I norra Västmanland och Västerfärnebo var den svealändska makten nära och man 
delade seden att resa runstenar på samma sätt som alla som bodde i Fjärdhundraland, 
med Sigtuna som centralort. På Dalasidan är man sannolikt inte lika nära och man lev-
de inte i ett beroendeförhållande utan snarare relativt fritt från Mälardalen. Samtidigt 
var man beroende av att ha goda kontakter och nätverk med stormän längre söderut för 
att få ut järn och pälsverk i utbyte mot andra typer av varor. 

I spåren av högkonjunkturens Europa och nya idéströmningar påbörjades en nyod-
ling även i Norbergsområdet och södra Dalarna. Jord som grund för makt gav motiva-
tion till stormän som senare blev frälse, att stödja och leda nyodling. Genom denna ny-
odling skapades så småningom stora godskomplex i exempelvis Västerfärnebo, Väster-
våla, Folkärna och centrala Norberg.

Fristående från nyodlingen påbörjades en järnframställning som utgick från berg-
malm och masugnsdrift i området runt Norberg. Senast under 1100-talet anläggs ett 
flertal hyttor och under 1200- och 1300-talen gick etableringen mycket fort och resul-
terade i över 200 hyttor. Järnframställarna tolkas här som till övervägande del fria per-
soner som till stor del hade ett ursprung i de gårdar som bedrivit blästbruket under yng-
re järnålder. Stormän och frälse var i området huvudsakligen för att bygga upp sina 
jordegendomar, men syns som ägare till gruvfyndigheter och var under äldre medeltid 
fortfarande viktiga som beskyddare och distributörer av järn till Mälardalen och för 
försörjningen av arbetskraften via ett utbyte av livsmedel till Bergen. Det är de fria 
bergsmännen som investerar i järnhanteringen och under 1300-talet och senare även 
tyskar. De senare hade sannolikt genom handeln upptäckt möjligheterna i Bergslagen. 
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Från att ha varit en järnhantering mer fristående från permanent bebyggelse och 
odling gick utvecklingen mot att dessa verksamheter smälte ihop. Järnframställare 
skaffade mark att odla och jordbrukarna blev även järnframställare. Denna struktur-
omvandling påskyndades av digerdöden där cirka 30% av de så kallade utmarkshyttor-
na lades ner. Kvar blev de hyttor som låg intill relativt goda bebyggelse- och odlingslä-
gen varigenom bergsmannaorganisationens klassiska period började. 

Kungamakten tar allt starkare kontroll över Bergslagen och bergsbruket, mycket 
genom att liera sig med bergsmännen och ge dem stora skatteförmåner. Trots lågkon-
junkturen framträder i de skriftliga källorna många bergsmän under slutet av 1300-ta-
let och början av 1400-talet som mycket förmögna, med vanor som stod rustfrälset 
mycket nära. Kopparhanteringens start i Garpenberg skulle kunna tolkas som ett sätt 
att möta problem med bland annat sjunkande järnpriser efter digerdöden. 

I termer av modernisering kan man tala om ett område som under yngre järnålder 
hade mycket goda förutsättningar att möta det nya medeltida samhället. Man hade re-
dan en viss specialisering inom hushållen, man hade en viss överproduktion av järn 
och/eller skinnvaror, man hade upparbetade kanaler för distributionen och man hade 
nätverk och kontakter, som idéer både om religon, teknik, och administration kunde 
strömma igenom. I den högkonjunktur som rådde i Europa från cirka 900–1350 fanns 
en stor efterfrågan på varor, inte minst järn, och de järnframställare som fanns i Bergs-
lagen hade goda förutsättningar att se möjligheterna att öka sin produktion. I samband 
med att handelssystem, som Hansan, och städer växte fram, fristående från de gamla 
stormännens makt och understödda av en framväxande kungamakt, fanns stora ut-
komstmöjligheter för både järnframställare, bergsmän, hantverkare och frigivna trälar 
att finna sin utkomst i Bergslagen. Första hälften av 1300-talet innebar att bergsbruket 
sannolikt hade en hög grad av specialisering av skilda arbetsmoment och att man var 
mycket beroende av en livsmedelsproduktion som låg utanför det centrala bergslags-
området i anslutning till Norberg och i södra Dalarna. I denna fas kan man därför tala 
om modernisering, men också om en första begynnande industrialisering.

Men det är också en modernisering som i samband med digerdöden går tillbaka. 
Överlevde gjorde de hyttor som kunde fungera inom bergsmannaorganisationen, där 
man kunde växla mellan jordbruk, boskapsskötsel och järnframställning allt efter kon-
junkturerna. Sannolikt använde man mer av det folk man hade inom hushållet och spe-
cialiseringsgraden i arbetsuppgifterna minskades. Kungamakten kom också att allt mer 
stärka sina positioner och man kan se hur bergsmännen kommer att bli allt mer kon-
trollerade. Tiderna av modernisering kom ju som tur var tillbaka!
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B e n g t  B e r g l u n d

Slutsatser

Modernisering
Perioden 1100–1350 var dynamisk i svensk historia. Landet anpassades till internatio-
nella för hål landen och kan karakteriseras på olika sätt. Det var fråga om ett kristnande 
med etablering av en kyrklig organisation, liksom en riksbildning genom att ett kristet 
kungadöme omfattande Svealand och Götaland växte fram. Det innefattade också en 
period som innebar en europeisering i den meningen att Sverige inrangerades i den kul-
turella och ekonomiska enhet som utgjordes av den romerska (katolska) kyrkans om-
råde. Det kännetecknades även av en feodalisering, det vill säga ett mer effektivt ut-
nyttjande av de agrara resurserna utvecklades genom framväxten av godssystem och in-
förande av skatter och andra avgifter. Träldomen försvann och ersattes av relativt fria, 
men avgiftspliktiga bönder.

Den omvandling som kulminerade under huvudsakligen andra halvan av 1200-ta-
let kan därför karakteriseras som en modernisering, i vilken de övriga omvandlingarna 
utgjorde delaspekter. Genom inte minst framväxten av en administrativ skriftlighet 
skapades mer effektiva instrument att reglera och kontrollera sociala relationer och 
produktion. Dessa tendenser till modernisering med en ökad grad av administration, 
kommersialisering och urbanisering var kraftigast från mitten av 1200-talet i området 
runt Mälaren. Det blev också den ekonomiskt och politiskt mest dynamiska regionen 
i det framväxande Sveariket. Bakom detta låg inte minst den betydelse som bergsbru-
ket och järnet kom att få. Genom moderniseringen uppkom ett ökat behov av järn för 
redskap inom jordbruket, byggnadsverksamheten och hantverket i städerna samt för 
olika rustningsändamål. 

En viktig del av den administrativa kontrollen över samhället var lagstiftningen, 
känd genom skriftliga källor från slutet av 1200-talet. Järnproduktionen i Bergslagen 
blev mer eller mindre specialiserade miljöer med sina masugnar, där olika relationer var 
tvungna att regleras i form av kungliga privilegier. Företeelsen att bergsbruket i vårt land 
fick en särlagstiftning var tidigare i vårt land än i till exempel Centraleuropa, och inga di-
rekta lån av administrativa förebilder tycks ha hämtats därifrån. Det var från början 
 istället inhemska behov och förutsättningar som låg bakom den svenska bergsrättens 
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 introduktion. Järnets ökade betydelse i samhällets modernisering uttrycktes också av 
att det gradvis växte fram en kunglig regalrätt över rikets malm före komster. Moderni-
seringen och den gradvis allt starkare anpassningen av den svenska järnhanteringen till 
internationella förhållanden medförde ett ökat intresse för utländskt kapital att inves-
tera i landet. Hansan, som från mitten av 1100-talet utgjordes av ett förbund mellan 
tyska köpmän och städer i Nordsjö- och Östersjöområdena, kom att allt mer att sätta 
sin prägel på utvecklingen i norra Europa och därmed också på järnhanteringen i Sve-
rige. Lübeck tillsammans med Danzig blev den viktigaste importhamnen av svenskt 
järn.

Det torde därmed stå utom allt tvivel, att det fria bytet av nyttigheter eller framväx-
ten av en marknad expanderade under hela medeltiden. De kanske tydligaste tecknen på 
denna moderniserande trend urskiljer vi i den viktiga kommersen med arbete, jord och 
krediter. Åtminstone är detta den bild som framträder i landskapslagarna. Denna förny-
else kom att utgöra en viktig del av förhistorien till det svenska industrisamhället. Trots 
att framsteg av det här slaget i efterhand kan synas som självklara, ska de inte tas för giv-
na. Framväxten av ett dynamiskt bergsbruk under svensk högmedeltid var mycket mer 
ett verk av de ofrälse aktörer som stod för produktion och finansiering än av de frälse 
makthavare som utfärdade ekonomisk-juridiska regelverk inom riket. Det svenska bergs-
bruket växte således fram snarare trots än på grund av maktens män och kvinnor.

Marknad, produktion och konsumtion
Under medeltiden skedde stora förändringar ute i Europa som indirekt var helt avgöran-
de för den svenska järnhanteringens utveckling. Det skulle dröja ända till 1000-talet 
innan Europas befolkning åter hämtat sig från den Justinianska pesten på 540-talet och 
hyste cirka 40 miljoner människor. Efter en kort period av stagnation i samband med de 
oroliga förhållandena under 800- och 900-talen, ökade befolkningen i Europa igen och 
takten blev särskilt intensiv under perioden 1050–1300. Strax före digerdöden i mitten 
av 1300-talet uppskattas Europas befolkning till närmare 75 miljoner. Sveriges befolk-
ning inom nuvarande gränser antas ha ökat från cirka en halv miljon människor år 1000 
till det dubbla strax före digerdöden, för att därefter nästan åter halveras.

Trots agrarkrisen i samband med digerdöden fortsatte efterfrågan på järn att öka i 
Europa och priserna på järn föll långsamt fram till början av 1500-talet. Kombinatio-
nen av ökad internationell efterfrågan och fallande enhetskostnader på järn har i pro-
jektet tolkats som det främsta uttrycket för ett teknikskifte och möjliggjordes inte 
minst tack vare den svenska masugnens införande. Kravet på ökade kvantiteter järn till 
lägre priser drev på en standardisering av produktionen, där den svenska osmunden ut-
gjorde ett viktigt inslag på den europeiska marknaden.

Den agrartekniska omvandlingen under tidig medeltid var en viktig förutsättning 
för moderniseringen. Gemensamt för utvecklingen i Europa var den ökade använd-
ningen av järnredskap, införandet av nya odlingssystem och den successivt förbättrade 
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spannmålsodlingen som tillsammans gav högre avkastning per areal. Gradvis skedde en 
övergång till ett skiftesbruk samt en alltmer omfattande nyodling. En ny typ av årder 
infördes i främst östra delarna av Sverige, medan plogen successivt vann insteg i Väst-
sverige och Skåne under perioden 1000–1200. Jorden kunde därmed vändas. Även 
harven dyker nu upp i det svenska jordbruket, samtidigt som behovet av starkare dra-
gare ökade. Förändringarna inom jordbruket rörde i första hand åkerbruket och i min-
dre utsträckning boskapsskötseln. Stallning av boskapen i separata fähus tog emellertid 
sin början omkring år 1000, vilket krävde ökad mängd foder och påskyndade införan-
det av lien, först den vidvinklade och sedan under senare medeltid en rätvinklig typ av 
lie. Äganderätter till jord blev fastare och mer preciserade. 

Städernas roll i moderninseringen framhålls ofta som betydelsefull och inte minst 
den ökade järnkonsumtionen innebar ett nytt dynamiskt element i denna process. Men 
även om vi flerfaldigar det arkeologiska materialet, blir det i ett bredare perspektiv inte 
särskilt omfattande. Parallellt med Lödöse fanns det i Sverige ytterligare cirka 15 stä-
der. Om vi använder Lödöse som norm för samtliga landets städer skulle totalsiffran bli 
drygt 52 ton under 300 år. Det man inte kan komma ifrån är att landsbygden var den 
sammantaget stora konsumenten av järn, inte städerna under den här perioden. Ser vi 
till kronologin finns belägg för att i Lödöse förekom en kvantitativ ökning av järnkon-
sumtionen framför allt under 1200-talet och i början av 1300-talet. I det jämförande 
Bergen var bilden inte lika tydlig.

Den medeltida staden, som vi möter i Skandinavien i slutet av 1100-talet och under 
1200-talet innebar däremot en ny form av urbanisering, kan betraktas som en del av 
moderniseringen. Bland annat kan vi se att lokaliseringen av smidesverksamheten allt 
oftare skedde i urbaniserade områden. Det antyder också en annorlunda ställning för 
smederna och en fortsatt specialisering. I varje fall i Lödöse förefaller också produktio-
nen av smidesvaror ha ökat under 1200-talet. Det är svårt att hävda att järnet hade en 
pådrivande roll i urbaniseringen, men användningen av järn och organisationsformer-
na påverkades av och fann nya former i den processen. 

Förluster vid utvinning, utsmidning och omsmidning samt slitage är faktorer som 
måste tas hänsyn till vid jämförelser beträffande järnkonsumtionen inom såväl jord-
bruket som i städerna, varför vi troligen rent generellt underskattar järnkonsumtionen 
i det medeltida samhället då vi mestadels utgår från bevarat arkologiskt material. Ex-
aktheten i beräkningarna är å andra sidan kanske inte det viktigaste utan snarare att 
peka på trender i utvecklingen.

Det är värt att notera, att blästbruket ingalunda upphörde i samband med hyttvä-
sendets etablering. Den omfattande differentieringen av olika ämnesjärn som tidigt 
skapades inom blästbrukets ram påskyndade och underlättade utvecklingen av mer 
standardiserade former av järn när efterfrågan ökade. Med hyttväsendets framväxt 
möjliggjordes därför en betydande förändring av produktionsvillkoren och enhets-
kostnaderna för järnet reducerades. Men även inom blästbruket introducerades nya 
ämnesjärn i form av klimp- och klodejärn, samtidigt som en regional förskjutning av 
produktionen ägde rum till de södra och sydvästra landskapen. 
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Tack vare Riksantikvarieämbetets fornminnesinventeringar har antalet påträffade 
bläst bruks platser utökats väsentligt sedan Åke Hyenstrand gjorde sina beräkningar på 
1970-talet. Utifrån slaggmängden från dessa platser har produktionen uppskattats till 
drygt 185 000 ton för den här aktuella perioden 1150–1350. Till detta ska adderas det 
moderna hyttbrukets introduktion och framväxt, cirka 150 000 ton, det vill säga en 
produktion som är något lägre än för blästbruket eller tillsammans 335 000 ton. Ge-
nom projektets framtagna databas baserad på fornminnesinventeringarna har det ock-
så varit möjligt att identifiera åtminstone två faser rörande blästbrukets utveckling i 
vårt land. Den första sträcker sig från cirka 700 e.Kr. fram till vikingatidens slut och är 
starkt förknippad med blästbrukets utveckling i Jämtland, Gästrikland, Halland, Väs-
tergötland och Kronobergs län. Bilden är inte klar och entydig, men i viss mån var det 
här en anpassning till den inhemska utvecklingen under vikingatiden men också teck-
en på en tidigt organiserad utrikeshandel via bland annat Norge och Danmark.

Under den för projektet aktuella perioden var emellertid blästbruket inom Kalmar 
län helt dominerande, men inledningsvis förekom alltjämt en betydande tillverkning 
även i Jämtland, liksom något senare även i Dalarna, men avtog i dessa områden under 
1300- och 1400-talen. Här framgår således klart, att konkurrensen från de nyetablera-
de hyttorna i Bergslagen medförde en betydande omstrukturering av den svenska järn-
hanteringen och blästbruket mer eller mindre försvann från Bergslagen, men fortlevde 
och faktiskt ökade i andra regioner, framför allt i södra Sverige med Skåne och Kalmar 
län som de främsta produktionsområdena. 

Det svenska järnet, och i synnerhet osmunden, hade egenskaper som gjorde den ef-
tertraktad ute i Europa. Ämnesjärn med varierande proveniens var en förutsättning för 
den specialisering som ägde rum inom hantverket i Europas städer. Det är också upp-
enbart, att de relativt enhetliga svenska osmundarna, som ute i Europa prisades för sin 
höga kvalitet, under sin färd till olika smedjor på kontinenten och i England genom-
gick en förädling eller raffinering främst i de tyska Hansastäderna. Det svenska osmund-
järnet tålde prismässigt en sådan om vand ling trots sjunkande järnpriser, samtidigt som 
det förmodligen i första hand rörde sig om att framställa smidbart järn i form av stål. 

Varför de återfunna osmundarna i Sverige hade ungefär samma utseende och vikt 
långt fram i tiden förbryllar, medan de osmundar som lämnade Danzig eller Lübeck of-
tast hade lägre vikt, och i den bevarade skriftliga importstatistiken från England be-
nämndes stål efter att uppenbarligen ha bearbetats i Tyskland. Naturligtvis förekom 
bearbetning av osmundar även i Sverige vid denna tid, men antagligen var marknaden 
här begränsad och de hantverksmässigt tillverkade förmålen har förkommit eller också 
har proveniensen hos järnet i de bevarade produkterna ej gått att fastställa. Ute i Euro-
pa däremot var efterfrågan större och det lönade sig till och med att bearbeta järnet 
innan det såldes vidare till den specialiserade hantverkssmeden. Det kan också vara så 
enkelt att vi i vårt land saknar skriftliga belägg från denna tid och därmed inte heller 
kan belägga fenomenet annat än med föremålsfynd. 
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Det är dock ett faktum, att inom blästbruket utvecklades tidigt en rad olika former 
av ämnesjärn, ofta med namn från områden där de producerats. Med den stigande ef-
terfrågan och masugnens införande stan dar diserades produktionen i form av osmun-
dar med relativt jämn struktur och vidareförädlingen flyttades längre fram i värdeked-
jan och därmed också närmare marknaden. Grovt räknat torde Sverige under den här 
aktuella perioden ha producerat ett överskott på närmare 200 000 ton järn, varav mer-
parten torde ha gått på export. 

Processmetallurgi, resurser och social organisation
Förutsättningarna för framställning av järn var mycket olika i Europa, såväl vad beträf-
far metodutformning som för att framställa önskad produktkvalitet, vilket kan kopp-
las till malmernas mineralogiska och kemiska egenskaper. Innehållet av fosfor var bland 
annat av betydelse på grund av dess begränsande inverkan på möjligheterna att härda 
stålet. I medelhavsområdet kunde man utgå från vittrade malmer, vilket under brons-
åldern ledde till en förhållandevis enkel process att utvinna koppar. När ytliga malmer 
väl var förbrukade kom dock gradvis sulfidiska mineral, företrädesvis kopparkis, i da-
gen. Därför kom en teknik att utvecklas för att bearbeta kopparkis över halvfabrikatet 
skärsten. Detta ledde omedvetet också till ett liknande ”flytschema” för att tillverka 
järn ur lättreducibla malmer. Det gemensamma draget var utnyttjandet av slagg för att 
åstadkomma önskvärda egenskaper hos metallen. 

Tillgången på lättreducibla järnmalmer var god på kontinenten. Framförallt hand-
lade det om malmer av Bilbaotyp, det vill säga vittrade karbonatiska malmer (siderit) 
blandade med blodsten (hematit). Viktiga fyndorter med låga fosfornivåer av denna 
typ var Vasco-Cantabra och Katalonien i norra Spanien, Fricktal i Schweiz och Erzberg 
och Hüttenberg i Österrike. Järn baserat på dessa malmer blev en stor handelsvara re-
dan under romersk järnålder och i vissa fall har de brutits in i modern tid. Sådana mal-
mer förekom emellertid inte i Norden.

De dominerande metoderna för järnproduktion var katalanmetoden och framfö-
rallt användandet av olika typer av schaktugnar. De senare skiljde sig åt bland annat ge-
nom geometriska dimensioner, hur slaggen avtappades, men också hur blästerluften 
tillfördes. Ugnarnas utformning och sättet att driva dem styrdes av lokala traditioner 
och malmvariationer. Vattenkraftens införande vid medeltidens inledning underlätta-
de även införandet av större ugnar och därmed bättre värmeekonomi och högre pro-
duktivitet. Men högre temperaturer kunde orsaka ökad fosforhalt i järnet, varför mal-
mer med högre fosfornivåer blev mindre intressanta. I vissa ugnstyper kunde delar av 
det producerade järnet smälta och därefter ansamlas i bottnen.

Järntillverkning baserad på sjö- och myrmalmer (limonit) förekom emellertid i sto-
ra delar av Europa redan under bronsåldern, men i blygsam skala. Järnåldern inleddes 
cirka 500 år f.Kr. i det nordiska området. Limonitisk malm rostades och reducerades i 
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blästa, det vill säga genom reduktion vid låg temperatur. Det utreducerade järnet, som 
var mycket porigt, smälte inte under processens gång. Som bränsle användes ved och 
senare träkol. En särskild kunskap kom att krävas för att med hjälp av slaggens egenska-
per styra kolhalten i produkten. Men även när man inte lyckades, kunde påföljande 
processteg ta vid för att nå önskad smidbarhet. De så kallade färskningsprocesserna 
med hjälp av slagg har således här sin grund.

Vi känner inte till omfattningen av att använda bergmalm inom nordiskt bläst-
bruk. Våra bergmalmers låga reducibilitet torde dock haft en stor inverkan på sättet att 
driva denna framställning. För ökad pro dukt ivitet var förutom ugnsstorleken, mal-
mens reduktionsegenskaper liksom blästerflödet (vatten kraft) av betydelse. I Bergsla-
gen tvingades man konstatera att de vanligt förekommande täta magnetiterna krävde 
synnerligen långa rostningstider för att reduktionen skulle ske inom rimlig tid. Det är 
lätt att föreställa sig att när allt, det vill säga främst värmetillgång och reducibilitet var 
på plats, uppstod plötsligt smält järn. Masugnen var därmed i princip född även om 
denna också krävde en del förutsättningar för att slaggen skulle kunna avlägsnas.

Den röda färgen, som vittnar om magnetitens oxidation, är densamma som uppstår 
vid den så kallade kallrostningen av kopparkismalm. Den senare innehåller också järn. 
Det finns således tekniska argument för att utvecklingen av järn- och kopparframställ-
ning i Norden före medeltiden gick hand i hand och drog nytta av varandras erfarenhe-
ter. Man kan kanske inte påstå att konsten att tillverka järn var en nöd vändighet för att 
koppar skulle kunna börja utvinnas i våra trakter, men det är tydligt att förutsättningarna 
i Bergslagen var synnerligen goda för synergieffekter. Masugnen såväl som koppartillverk-
ningens suluugn uppstod i denna skärningspunkt, vilket skedde senast på 1100-talet.

Människans olika resursutnyttjande har lett till att naturmiljön förändrats över tid. 
Gemen samt är att exempelvis exploateringen av skog och mark har efterlämnat avtryck 
i torvlager och sjösediment som med modern teknologi kan identifieras, kvantifieras 
och dateras. Indirekt kan man därför följa utvecklingen av bergsbruket på en plats. 
Tillgången på skog var en lika viktig förutsättning som malm för utvecklingen av 
metallur gin, men den var även viktig för livsmedelsförsörjningen. Skogsråvaran behöv-
des förutom till konstruktions virke, som bränsle även som träkol vid metallutvinning-
en. Marken var nödvändig för bebyggelsens och jord brukets expansion, för odling samt 
för skogsbete och slåtter. Spåren efter uthuggning av skog har tro ligt vis i många fall tol-
kats i termer av nyodling, när det kanske främst varit fråga om avskog ning på grund av 
metallhantering. Genom att koppla samman fornlämningarna med kunska pen om 
skogens förändring och med mätdata på föroreningar kan vi bättre förstå orsak och 
verkan bakom miljöförändringarna. Med 14C-dateringar kan vi visa när och var metall-
produk tionen tog sin början. 

Genom komparativa studier har det varit möjligt att analysera den storskaliga me-
deltida metallproduktionen, dess etablering och miljöpåverkan med exempel hämtade 
från Garpenberg i Bergslagen och Möre i sydöstra Småland. Det är svårt att helt entydigt 
fastslå när metallhanteringen först började i Garpenberg, vilken teknik det rörde sig 
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om och huruvida det rörde sig om koppar eller järn. Redan från tiden 400–1300 finns 
signaler som kan ha med en lokal metallhantering att göra, då koppar- och blyhalterna 
var högre än bakgrundsvärdena, och andelen tall minskade periodvis. Från cirka 700 
och högst troligt från 900-talet kan någon form av metallhantering ha ägt rum, då så-
väl koppar- som blyhalterna klart avviker från bakgrundsvärdena. Gruvdriften i Gar-
penberg kan skriftligen beläggas från 1402 och i det närbelägna Vikaberg från 1354. 
Ett storskaligt bergsbruk etablerades senast omkring 1350 och då med största sanno-
likhet i nära anslutning till Gruvsjön.

I Möre i sydöstra Småland har fyra lokaler granskats närmare, nämligen Lohällsmos-
sen (Skåningsmåla), Eskilshult, Svarte mosse och Binnaretorp, alla med olika geografisk 
närhet till kända järnframställningsplatser såväl som till jordbruksmarkerna och bebyg-
gelsen. Skogsutvecklingen visar att i området kring Bäckebo kan mänsklig påverkan spå-
ras mer än 3 000 år bakåt i tiden. Gräs och ruderatväxter samt en tyder på förekomsten 
av skogsbete. Odling av säd kan ha startat redan 1500 f.Kr. vid Lohällsmossen och möj-
ligen från 500 f.Kr. runt Svarte mosse. Vid samtliga lokaler har dock odling av sädesslag 
och skogsbete avsatt spår under perioden från vår tideräknings början till cirka 1000  
e.Kr. Vid Svarte mosse och Lohällsmossen var jordbruket endast svagt representerat, 
men med sporadisk odling av sädesslag och en antydan till skogsbete. Kolpartiklar och 
fördelningen mellan björk och tall tyder på ett inflytande från bränder som torde ha an-
lagts genom människans försorg vid röjning eller bränning för att bättra betet. 

Föroreningar har registrerats under de första århundradena e.Kr., omkring 550–
700 samt från cirka 1100 och fram till tidig modern tid. Den första signalen kan hän-
föras till romarrikets metallhantering. Den svaga föroreningssignalen omkring 550–
700 kan möjligen betraktas som generell för området och har möjligen en källa längre 
bort än en strikt lokal källa. Det som dock talar för att det handlar om en lokal källa är 
den ökande andelen kolpartiklar vid Svarte mosse. Under perioden från 1000–1100 
fram till tidig modern tid var skogarna påverkade av mänsklig aktivitet. Resursutnytt-
jandet steg i takt med att befolkningen ökade och bebyggelsen blev mer permanent un-
der medeltiden. Jordbruket fick en allt större betydelse vid Lohälls mossen, Eskilshult 
och Binnaretorp med odling av främst korn och råg, men i viss utsträckning även vete 
och möjligen havre. Vid Svarte mosse var jordbruket obetydligt. Jordbruket behöll sin 
roll i den lokala vegetationsbilden kring Bäckebo ända fram i modern tid. 

Föroreningarna, såväl halten av bly som av järn, ökade högst markant mellan cirka 
1000 och 1500 i Svarte mosse. Vid Lohällsmossen började en svag ökning i blyhalten 
cirka 1100, som rimligen är från en lokal källa. Redan omkring 900 kan ett tydligt ero-
sionsskikt identifieras, som indikerar att någon form av lokal störning ägt rum. Även 
vid Eskilshult ökade blyhalterna och toppen i kvoten bly/magnesium omkring 
1100- talet speglar sannolikt en lokal metallhantering och rimligen rör det sig om en 
medeltida järnframställning. Skogsförändringarna och spridningen av kolpartiklar är 
emellertid avsevärt mindre än i Bergslagen, där bergsbruket baserades på masugnar och 
bergmalm vid samma tidpunkt.
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Järnhanteringen i Möre var således helt baserad på blästbruk och de drygt 1 000 
järnframställningsplatserna är till volym bland de största i Sverige och tekniskt väl or-
ganiserade. De speglar en exportproduktion, som under medeltiden bland annat gick 
under benämningen Calmarejärn. I Möres kustområde förekom storgods redan under 
1100- och 1200-talen och inslaget av frälsegårdar var stort. I denna rena jordbruksbygd 
och i mellanbygderna var inslaget av blästbruk begränsat. I den västliga delen av Ljung-
by socken in mot de järnbärande skogarna fanns en grupp frälsegårdar, som lydde un-
der Ljungby och skattade till Linköpingsbiskopen ännu på 1500-talet. Denna bebyg-
gelse kan ha etablerats och bebotts av frigivna trälar, som blivit landbor och getts möj-
lighet att odla upp en bit mark och bruka skogen till kolning.

Under medeltiden utvecklades därför ett storskaligt blästbruk med tyngdpunkten 
i skogstrakterna mellan Möre och Värend samt längs den gamla riksgränsen mellan 
Sverige och Danmark. Madesjö socken var helt dominerad av skatte- och kronogårdar, 
och här fanns endast en frälsegård. I denna socken liksom i Eskilshult utgjorde bläst-
bruket det helt dominerande inslaget i landskapsbilden. En bebyggelseexpansion in 
mot de stora skogstrakterna ägde här rum under 1100- och 1200-talen och järnhante-
ringen var tveklöst en av de resurser som utgjorde skälet till denna utvidgning.  

Mycket tyder på att det funnits relationer mellan storgårdar, som har anlagts på 
kustslätten under sen vikingatid eller senast 1100-talet och järnframställarna i skogs-
bygderna. 1200-talet utgjorde därför en brytningstid i Möre, där ett äldre samhälle 
moderniserades. Ortnamnsskicket antyder en organiserad kolonisation i skogsbygder-
na. De medeltida gränsläggningsdokumenten i äldre Västgötalagen och Hälsingelagen 
visar att utmarkerna – gränsbygderna – haft betydelse och att invånarna här sökt sig till 
dessa områden eller kunnat hänvisa till kunglig eller biskoplig överhöghet i de olika 
skandinaviska rikena.

En omfattande järnhantering och kolonisation skedde under 1200- och 1300-talen 
i Bergslagen, där Norberg tidigt framträder som Sveriges viktigaste bergslagsområde. 
Men redan under yngre järnålder förekom i sydöstra Dalarna och norra Västmanland 
en relativt omfattande bebyggelse knuten till framför allt Dalälvens bördiga dalgång 
med odlingsbara jordar. Ett omfattande blästbruk låg i anknytning till gårdarna samt i 
anslutning till Badelundaåsen i norra Västmanland. Detta blästbruksområde utgjorde 
den sydöstra delen av ett mycket stort järnproducerande område, som fortsatte från 
Hedemora, via nuvarande Borlänge, upp till Siljansbygden. Hela området torde haft en 
ekonomi baserad på flera näringar, men järnframställningen i området har varit omfat-
tande och med största sannolikhet inte bara ämnad för eget bruk. 

I stora delar av området torde blästbruket ha organiserats inom hushållet och går-
darna, där jordbruket utgjorde en viktig förutsättning. Belägg för detta är den mycket 
nära kopplingen som finns mellan tomt, gravar och blästplats. En stor andel av de för-
historiska enheterna har ett belagt blästbruk. Hanteringen som skedde på utmarken 
inom de för historiska byarna be höver inte nödvändigtvis ha varit organiserad inom ra-
men för hushållet, men man måste ändå tänka sig att den varit kontrollerad, alternativt 



455

sanktionerad, av dem som bebodde den för historiska enheten. Blästbruket påminner 
således mycket om bergsmansor ganisationen som den fungerade under medeltid och 
senare tid; en gård med en bland ekonomi där jordbruk, bo skapsskötsel och järnhante-
ring tillsammans utgjorde den ekono miska basen för bosättningen. 

En strukturomvandling skedde i bygderna längs Dalälven och Västerfärnebo under 
1000-talet. De förhistoriska bebyggelseenheterna med blästbruk hade generellt stora 
ägoområden, men som under medeltiden delvis bröts ner i flera avgärda enheter. Den-
na bild kan tolkas som att enheterna hade plats för större utvidgade hushåll inom vil-
ket blästbruket bedrevs. Inom hushållen fanns det också mer eller mindre specialisera-
de arbetsuppgifter. Genom det framväxande bergsbruket skapades emellertid mängder 
av nya arbetsuppgifter som inte alla krävde hög specialkompetens. Arbetskraften, och 
särskilt den med yrkeskunnande från blästbruket, hade kompetenser inom flera områ-
den. Det gällde i första hand kolning, såväl från själva framställningen som från vidare-
förädlingen och sannolikt fanns även skickliga smeder i området. Förhållandet att 
bläst bruket upphörde i området under 1000-talet, samtidigt som bergsbruket kom 
igång talar för att det var samma personer som var involverade. Bergsbruket i sig kan för 
dessa grupper ha varit ett sätt att skapa sig ett eget liv och en egen utkomst. Särskilt bör 
detta ha varit fallet under slutet av 1200-talet och 1300-talets första hälft med en allt 
starkare kungamakt och i samband med träldomens successiva upphörande.

De äldsta beläggen för bergsbruk i Norbergsområdet har framkommit genom 
undersök ningar av sedimenten i sjöarna Kalven och Noren. I Noren finns indikationer 
som pekar på att en brytning av järnmalm kan ha påbörjats redan under 1000-talet, kan-
ske redan från 950, men som sedan kraftigt kom att öka. År 1303 omtalas Järn- och stål-
berget i Norberg, vilket är det äldsta skriftliga beläg get för gruvbrytning av järnmalm i 
Sverige. Malmen har varit rik och lättåtkomlig och någon anledning till att koncentrera 
den eller gå ner på djupet har inte funnits vid denna tid. I hela Norberg och Vikaberg/
Garpenberg finns lämningar efter cirka 235 hyttor för järn- och koppartillverkning. Av 
dessa är 180 av medeltida ursprung, varav 16 är koppar hyttor och resten masugnar för 
järnfram ställning. Kopparhyttorna ligger uteslutande i Garpen bergs socken. 

Vid analyserna från Norbergsområdet framkommer ett tydligt mönster, där det vi-
sar sig ha funnits ett stort antal hyttor som inte låg vid hyttbyarna, de så kallade bergs-
mansbyarna, utan var belägna ofta långt ut i skogarna på det som på de äldre kartorna 
från slutet av 1600-talet framträder som byarnas utmarker. Dessa hyttor brukar benäm-
nas utmarkshyttor, medan de hyttor som fortfarande låg inne i hyttbyarna (bergsmans-
byarna) benämns byhyttor. Vid analyserna av byhyttorna framgick att flera hade histo-
riska belägg till medeltid och i vissa fall kunde även rester av färskningsslagg påträffas 
på hyttplatser som varit i bruk till mitten eller slutet av 1800-talet. 

De äldsta hyttorna, liksom de så kallade utmarkshyttorna, låg inte alla i omedelbar 
närhet av malmfyndigheterna. Detta styrker antagandet om att ägandeförhållandena 
tidigt var reglerade och att närhet till gruvan inte hade någon avgörande betydelse för 
lokaliseringen. Hyttorna låg också utanför den centrala dalgången i anslutning till 
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Norbergs by och enheterna med -bo-namn, vilket är en indikation på att jordbruket 
och dess kolonisation med sammanhängande ägoförhållanden styrt lokaliseringen av 
de äldsta hyttorna bort från detta område. Av analysen framgår att bergsbruksområde-
na, som utgår från Norberg, dominerades av fria bönder/bergsmän och av personer 
med i huvudsak nordiska namn. Det tyska inflytandet var starkt begränsat. 

Det stora antalet utmarkshyttor kan tolkas som att det under framför allt 1100- 
och 1200-talen pågick två parallella processer, en kolonisation för jord, som hade på-
börjats redan ett hundra tal år tidigare, och en omfattande nyetablering av hyttor. Hytt-
etableringen var under det äldsta skedet fristående från jordbrukskolonisationen och 
gjordes i syfte att producera malm ur bergmalm runt om i socknarna. Dessa anlägg-
ningar har sannolikt till en början betraktats som lös egendom, eftersom de inte hade 
någon direkt koppling till åkermark. De nya stormännen, sedermera frälset, var ideolo-
giskt sett i första hand intresserade av jord och inte järn, ett förhållande som styrde ut-
vecklingen och gjorde att de kom att inta en central roll i utvecklingen av Bergslagen. 
De blev dock aldrig några stora hyttägare.

Stormännen hade nätverk och utländska kontakter, där idéer och kunskap kunde 
spridas. Detta hade även frälsets och kyrkans företrädare, fast något senare. Med kris-
tendomen kom nya idéer och ideal som på sikt ledde till att de gamla beroendeförhål-
landena mellan stormän, hant verkare och järnproducenter försvaga des. Detta ledde till 
att bergslagen kunde exploateras och byggas upp på ett helt nytt sätt under 1100- och 
1200-talen. Det nya handels system som växte fram påskyndade denna process ytterli-
gare.  

Norbergs by kan genom de skriftliga beläggen och från 1300- och 1400-talen tolkas 
som en medeltida stad men fick aldrig stadsprivilegier utan istället bergsprivilegier. 
Dessa reglerade bland annat köpenskap, bergsbrukets beskattning samt hur fogden 
skulle utses. Norbergs bys ursprung kan sökas i en huvudgård utifrån namnsättning, 
ägandeförhållanden och byns arrondering. I de äldre skriftliga beläggen förekom såle-
des ett visst intresse från det tidiga frälset att äga andelar i gruvor och berg, men myck-
et få hyttor i området var frälseägda. Detta var ett generellt drag hos det medeltida fräl-
set, att inte gärna investera i produktion över huvudtaget, varför järnhanteringen, här 
liksom i Möre, mer eller mindre var fri att exploatera för andra grupper, kanske främst 
de som fanns i närområdet.

Med början under 1300-talets andra hälft inträffade ånyo en strukturomvandling i 
Norbergsområdet med omfattande nedläggningar av hyttor. Det var totalt drygt 30 % 
av hyttorna som berördes och det var uteslutande utmarkshyttorna som drabbades. De 
så kallade byhyttorna överlevde krisen och kom i många fall att finnas kvar fram till 
1800-talets mitt. Det var främst de hyttor som passade in i bergsmansorganisationen 
och som uppvisade lång kontinuitet, var belägna centralt i inägomarken, som bäst kla-
rade omställningen. Gårdarna var placerade intill hyttan och bebyggelseläget förefaller 
i många fall vara styrt av hyttans lokalisering till ett lämpligt vattenfall och inte av den 
bästa åkermarken. 
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Till skillnad från förhållandena under 1100- och 1200-talen skedde således en om-
strukturering av järnhanteringens organisation, från en hantering mer fristående från 
åkerbruket, till en hantering mer inkorporerad med jordbruk och livsmedelsproduk-
tion enligt bergsmannaorganisationen. Detta var tidpunkten då denna organisation 
etablerades på allvar och äldre organisatoriska strukturer försvann. Bergsmännens soci-
ala ställning var mycket stark under slutet av medeltiden. De hade vid denna tid också 
anammat seder och bruk från det etablerade frälset. Vissa blev också rustfrälse med 
egen vapensköld och donerade i flera fall jord och egendomar till kyrkan. Deras delvis 
nyvunna intresse för jord speglar också flera av det etablerade frälsets ideal. 

Framtida forskning
Sammanfattningsvis har genom detta projekt skapats en helt ny bild av den medeltida 
järnhanteringen i vårt land och skälen härtill är flera. Källmaterialet har under senare 
decennier avsevärt förbättrats, dels genom mer systematiskt genomförda fornminnes-
inventeringar i RAÄ:s regi och bearbetade i projektets framtagna databas, dels genom 
att nytt material gjorts mer tillgängligt såväl på nationell som på lokal nivå. De nya rö-
nen har dessutom möjliggjorts tack vare ett tvärvetenskapligt samarbete mellan huma-
nister, samhällsvetare och naturvetare som utvecklats under närmare tio års tid. Den 
tvärvetenskapliga ansatsen i kombination med det väsentligt förbättrade källäget gör 
därför att forskningsresultaten inom projektet måste betraktas som unika. 

Järnet var en avgörande förutsättning för moderniseringen av Sverige under medel-
tiden, men även hanteringen kännetecknades av en självmodernisering med tydliga in-
hemska förtecken, inte minst beträffande den tekniska utvecklingen. Tack vare det ut-
vecklade blästbruket översteg produktionen av järn redan under vikingatiden de egna 
behoven och regionalt förekom en specialisering, där olika ämnesjärn avyttrades på en 
marknad som kan betraktas som internationell. När väl efterfrågan på järn ute i Europa 
ökade fanns således i Norden redan en upparbetad marknad, vilket var en förutsättning 
för att kunna satsa på ny teknik och utveckla metoder för en järnframställning i större 
skala. Det förelåg ytterligare några faktorer som gjorde Sverige unikt. Koppar- och järn-
tillverkningens framställningstekniker samt bergmalmernas mineralogiska och kemiska 
egenskaper gav synergieffekter som kom att bära frukt under 1100-talet. Därför är det 
mycket som talar för att masugnen bör betraktas som en svensk innovation. 

Att med säkerhet kunna förlägga masugnens introduktion till 1100-talet och Sveri-
ge är i sig revolutionerande, men samtidigt genererar forskningsresultaten flera frågor 
som behöver utredas mer i detalj. Den ena rör just relationen koppar-järnhanteringen 
och förhållandet till den tekniska utvecklingen samt vilken roll det utländska inflytan-
det spelat. Samtidigt har nämligen direkta framställningsmetoder såsom katalansmide, 
rännverkssmide och Stückofenprocessen drivits parallellt med masugnsprocessen un-
der medeltiden liksom långt senare. Det internationella perspektivet på svensk järn-
hantering vid denna tid behöver fördjupas ytterligare. 
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En annan central fråga gäller vilka aktörerna var när det gällde att introducera och 
utveckla såväl blästbruket som bergsmannaorganisationen under den mer expansiva fa-
sen under medeltiden, det vill säga från andra halvan av 1200-talet och framåt. Det är 
uppenbart att i båda dessa fall har frälset spelat en tämligen undanskymd roll, vilket 
studierna från såväl Möre som Norberg ger belägg för. Vidare borde mer omfattande 
forskning ägnas åt osmundarna och det faktum att samtidigt som vikten på dessa för-
blev tämligen konstant inom landet under lång tid, skedde en bearbetning av dessa i 
Tyskland innan de nådde den specialiserade hantverkssmeden på kontinenten eller i 
England. 

Även ämnesjärnen inom blästbruket genomgick en förändring under denna period 
och bland annat torde förekomsten och utbredningen av såväl klimp- som klodejärnen 
behöva undersökas mer i detalj. Den inhemska konsumtionen tycks ha varit störst på 
landsbygden och betydligt mindre i städerna under högmedeltid. Men då har inte till 
exempel byggenskapen i form av borgar, kyrkor och kloster undersökts. Ett helhets-
grepp på konsumtionen borde därför prövas vidare, inte minst med utgångspunkt från 
arkeologiskt och byggnadsarkeologiskt material.

Moderniseringen och den gradvis allt starkare anpassningen av den svenska järn-
hanteringen till internationella förhållanden under medeltiden behöver således fördju-
pade studier. Med hjälp av tvärvetenskapligt sammansatta forskningsprojekt och mo-
derna analysmetoder kommer förmodligen därmed även dessa frågor att kunna besva-
ras. Därigenom kan också den svenska järnhanteringens europeiska och internationella 
betydelse belysas mer, liksom även järnets roll för samhällsutvecklingen i Sverige.
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