
Vidutgrävningavenboplats fråndenyngrebrons-
åldern vid Rambodal, i östra utkanten av Norr-
köping, gjordes flera intressanta fynd somkan sät-
tas i samband med bronsgjutning. De tydligaste
fynden består av en smälta av ren koppar och en
täljstensgjutformtill en litenholkyxa.Tidigarehar
endast två stengjutformar från bronsåldern upp-
täckts i Östergötland. Täljstensgjutformar är säll-
synta i boplatsmiljöer även i ett bredare sydskan-
dinaviskt perspektiv.
Spår av bronsgjutning förekommer såväl på

bronsålderns boplatser som i rituella kontexter på
gravfält och i anslutning till kulthus. Inombrons-
åldersforskningen har bronshantverk i boplats-

miljö ofta förknippats med bosättningar som ver-
kar ha haft en regional särställning (t.ex. Kris-
tiansen 1987; Björhem & Säfvestad 1993, s. 79,
97;Carlie 2004, s. 169), ochdet har föreslagits att
hantverket där ägde rum under reglerade och av-
skilda former (Goldhahn 2007). Under senare år
har forskningsfokus framför allt kommit att rik-
tas mot gjutningens koppling till rituella arenor
och bronshantverkets kosmologiska och religiö-
sakonnotationer (Prescott2000;Goldhahn2007;
Melheim 2012). Detta fokus harmedfört attman
ägnatmindre uppmärksamhet åtmetallhantverk
i bosättningsmiljöer, vilket också speglar att käll-
materialet från boplatser vanligen är mer oan-
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senligt och sämre bevarat. Det gäller i synnerhet
småskaligt bronshantverk som inte efterlämnat
tydliga spår såsom storamängder gjutforms- och
degelfragment eller mer beständiga gjuthärdar.
Syftetmeddennaartikel är att lyfta framRam-

bodal som ett exempel på bronsgjutning på en
mindre gård under den yngre bronsåldern. Som
ett av de första konkreta exemplen på en mindre
boplats med småskalig hushållsproduktion kan
gjutfynden från Rambodal ge nya inspel i frågan
omhantverkets organisation och spridning under
perioden.

Bronsåldern i östra Östergötland
Under bronsålderns äldre del framstår slättbyg-
derna i mellersta och västra Östergötland som
centralaområdenmedstorhögarochmångabrons-
fynd. Från ochmeddenmellersta delen av brons-
åldern ökar dockNorrköpingsområdets betydel-
se, en trend somaccentueras ytterligare under den
yngre bronsåldern (Kaliff 1999, s. 46–52; jfrNils-
son 2014). Bronsålderslämningarna i Norrköp-
ingstrakten kan i sin tur delas upp i två tydliga
koncentrationer, Himmelstalundsområdet i väs-
ter och Vikbolandet i öster (fig. 1).

Himmelstalundsområdetmäter ca5x5kmoch
liggerpåömse sidoromMotala strömsutlopp från
sjön Glan, med centrum beläget kring de numera
reglerade forsarna vid Fiskeby. Ett stort antal lo-
kaler med figurativa hällbilder finns på båda sidor
av strömmen. De äldsta daterbara hällbilderna i
området (ca period II–III) består av naturtrogna
avbildningar av svärd, dolkar och yxor vid t.ex.
Himmelstalund, Ekenberg och Herrebro. Tradi-
tionen att hugga in bilder i berg fortsätter under
den yngre bronsåldernmende flesta av hällbilder-
na i området tillhör sannolikt bronsålderns äldre
ochmellersta faser (jfr Ling 2013; se dock Haupt-
manWahlgren 2002, s. 233 f). Gravar och gravfält
med dateringar till den yngre bronsåldern har
undersökts vid Fiskeby och Ringeby (Lundström
1965; 1970; Kaliff et al. 1995),medanKlingagrav-
fältet givit dateringar till både den äldre och yngre
bronsåldern(Stålbom1994).Boplatslämningarna
i området är koncentrerade till det stora boplats-
området vid Pryssgården, strax norr om Motala
ström. Endast ett av det 90-tal hus som hittills
påträffats inomområdet har daterats till den äldre
bronsåldern, medan ett 30-tal daterats till den
yngre bronsåldern och äldre järnåldern.
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Fig. 1. Norrköpingstrakten med Rambodal och ett urval av de platser som nämns i texten. Förf:s bearbetning
utifrån karta av Lars Östlin. —The Norrköping area with Rambodal and other sites mentioned in the text.
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Vikbolandets bronsålderslämningar består
framför allt av gravhögar, gravfält och skärvstens-
högar men det finns även två lokaler med figura-
tiva hällbilder vid Åsvittinge och Åby. Några av
storhögarna i området, såsomLjungens backe och
Gröna Högen, kan sannolikt dateras till brons-
åldern (Nordén 1930). En tydlig koncentration
av lämningar från yngre bronsåldern finns i trak-
ten kring Tåby där ett urnegravfält samt boplats-
lämningar från den yngre bronsåldern har under-
sökts (Hörfors 2006). Exploateringstrycket är
betydligt lägre på Vikbolandet än kring Norr-
köping, varför endast ett fåtal mer omfattande
undersökningar hittills utförts.Med tanke på det
stora antalet registrerade fornlämningar med
möjliga bronsåldersdateringar (gravar, gravfält
och skärvstenshögar) kan vi dock vänta oss att
finna boplatslämningar med långhus även på
Vikbolandet.

Rambodalsboplatsen
Rambodalsboplatsen undersöktes år 2009 avÖs-
tergötlandsmuseum i samarbetemedRiksantik-
varieämbetet, UVÖst (Nilsson&Nyberg 2012).
Den låg i skärningspunkten mellan Himmelsta-
lunds- ochVikbolandsområdena och är den enda
boplatsen med säkert konstaterade bronsålders-
hus i sitt närområde. IKvSällskapsdansen, knappt
två kilometer söderut, finns dock ett områdemed
enstakaboplatslämningar frånbådeden äldre och
yngre bronsåldern (Helander 2005; jfr Samuels-
son 2013; 2014). Närmaste figurativa hällbilds-
lokal är belägen vid Egna Hem, ca tre kilometer
väster om det undersökta området. Motiven på
denna häll består främst av skålgropar, skepp och
hjulkors,men det finns även en njurformadman-
telfigur samt ett stort hästliknande motiv utan
kända motsvarigheter i sydskandinaviska häll-
bilder. I närheten av boplatsen finns även flera
registrerade skålgropslokaler samt några enstaka
fyndplatser för bronsföremål, bland annat en
holkyxa av skånetyp frånSmedbyvillastadnågon
kilometer mot väster (Nordén 1925, s. 29; Olsén
et al. 1965, s. 45 f).
Platsen för gården vid Rambodal var väl vald.

Den låg på en platå nedanför Ramboberget, som
gav ett gott skydd mot Bråvikens kalla vindar.
Boplatsområdet var välbevarat och få senare
aktiviteter hade påverkat lämningarna, förutom

i boplatsens södra utkant där ett tiotal tidig-
medeltida gravar påträffades. Huvuddelen av
anläggningarna var begränsade till ett ca 70 x 30
m stort område på de sandiga delarna av platån
(fig. 2).
Den mest intensiva fasen av boplatsens ut-

nyttjande inleds under periodVdåmanbygger ett
grophus med snedställda takstolpar och en härd
(930–800 cal BC, 2 sigma, Ua-39120 : 2722±31
BP). Till denna fas kan även de flesta av boplat-
sens gropar och gropsystem föras. I dessa anlägg-
ningar, samt i grophuset, påträffades huvuddelen
av boplatsens omfattande keramikmaterial. Ut-
ifrån de 16 kilo keramik som registrerades identi-
fieradeOle Stilborg (2012) intemindre än60kärl.
En ingående diskussion och analys av keramiken
från Rambodal har förutom i utgrävningsrap-
porten även publicerats här i Fornvännen (Stil-
borg 2014). Stilborg jämför keramikenmed sam-
tida fynd från boplatser och gravfält i södra Sve-
rigeochvisar att samtligakärl urdenyngrebrons-
ålderns vanligaste servisuppsättning finns repre-
senterade vid Rambodal.
Till boplatsens senare fas kan ett treskeppigt

långhus och troligen även ett mindre fyrstolpigt
förrådshus föras. Långhuset bör ha varit drygt 16
x 6,70 m stort med en trapetsoid form. Utifrån
typologiska jämförelser med liknande hus från
t.ex. Pryssgården kan huset dateras till senare
delen avdenyngre bronsåldern, vilket stöds av en
14C-datering från husets härd (770–410 cal BC,
2 sigma, Ua-39082 : 2467±32BP). Sammantaget
kan boplatsen utifrån 14C, hustypologi och fynd
avgränsas i tid till ca period V–VI, med enmöjlig
kontinuitet förbi järnålderns början. Då endast
ett långhus kunnat konstateras är det således
troligt att det rör sig om en ensamliggande gård
bebodd under några få århundraden.

Spår av bronshantverk
Vid förundersökningen påträffades ett sintrat
lerfragment och en sintrad keramikskärva, vilket
tydde på metallhantverk (Stilborg 2008, s. 6).
Grävmetodiken anpassades efter denna möjlig-
het genom att metalldetektor användes i sam-
band med avbaning skiktvis av ploglagret samt
vid undersökning av anläggningar och lager (jfr
Eriksson & Östling 2005, s. 19). Ett intressant
metallsökarfynd var en kopparsmälta. I fält an-
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togs smältan vara av brons, men en metallurgisk
analys visade att den består av ren kopparmed en
liten mängd bly, sannolikt under 1%. Ett snitt av
smältan undersöktesmedmikroskop.Undersök-
ningen visade att metallen dominerade i snittet
somenhomogengrundmassa,menävenatt smäl-
tan innehåller flera hålrum, vilket är vanligt i
gjutrester (Grandin 2011, s. 8–10).
Vilka slutsatser kanmandra av att det är kop-

par och inte brons? I sin analysrapport under-
stryker Lena Grandin att smältor är ganska van-

liga i hantverkssammanhang men att de även
förekommer i gravar och depåfynd. Få metallur-
giska analyser av smältor har dock gjorts tidigare,
och det är svårt att enbart utifrån en okulär be-
siktning bedöma metallens sammansättning. Av
de få smältor som analyserats består endast ett
fåtal av ren eller närmast ren koppar. Andreas
Oldeberg (1960) gav exempel på deglarmed spår
av smältor eller droppar med lågt kopparinne-
håll, från Skälby i Uppland, Åsle i Västergötland
och Kville i Bohuslän. Ett annat exempel är ett
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Fig. 2. Den centrala delen av
Rambodalsboplatsen med ett
långhus, ett grophus samt
fyndplatserna för en koppar-
smälta och en täljstensgjut-
formmarkerade. —The cen-
tral part of the Rambodal
settlement with a long house,
a pit house and the find spots
of a copper melt and a soap-
stone mould.
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degelfragment frånKristineberg i Skåne där ana-
lysen tyder på ren koppar (Grandin et al. 2007).
Även vid Ryssgärdet i Uppland hittades en smäl-
ta av ren koppar liksom vid Nibble i Uppland,
även om den senare utifrån sammansättning och
fyndsammanhang är svår att förankra i brons-
åldern (Grandin 2011, s. 15). Smältan från Ram-
bodal har även analyserats i fråga om kopparens
blyisotopsignatur och spårämnen för att försöka
utröna kopparmalmens troligaste ursprung (Ling
et al. 2014). Den visade sig, liksom övriga svens-
ka bronsföremål i samma studie (med ett undan-
tag), avvika från blyisotopsignaturerna i skandi-
naviska kopparmalmer.Rambodalssmältan stäm-
mer snarare överens med fyndigheter i Cornwall
(Ling et al. 2014, s. 121).
Frågan är även vad smältan egentligen är spår

eller rest av. Ett alternativ är att den är en restpro-
dukt från gjutning av ett kopparföremål. Attman
skulleha framställt föremålavrenkopparvidRam-
bodal under bronsålderns sista skede är möjligt,
men får anses sommindre sannolikt. De svenska
brons-ochkopparföremål somanalyseratsmedav-
seende på kemisk sammansättning omfattar inga
föremål av ren koppar från period V–VI (Olde-
berg 1976; Ling et al. 2014; Lena Grandin, pers.
komm.). Av dedanskabronsföremålvars samman-
sättning analyserats är endast en handfull av ren
koppar, varav fyra föremål daterats till period
V–VI (Liversage 2000). Två av dessa utgör troli-
gen råämnen, men intressant nog finns även en
holkhammare av renkoppar frånperiodV(Liver-
sage 2000, s. 38, 69;Melheim2012). Bland ett 60-
tal analyserade föremål från Norge identifiera-
des två rena kopparföremål från period IV–V: en
kniv och en holkyxa (Melheim 2012, s. 134).
Ett annat alternativ är att kopparsmältan är

en restprodukt från en lokal bronsproduktion där
sammansmältningen av koppar och tenn skulle
ha skett på den enskilda gården. Grandin påpe-
kar dock att fynden av rent tenn från bronsåldern
är ytterst få, och utan fynd av tenn är det svårt att
leda i bevis att själva legeringen av koppar och
tenn skulle ha skett just här. Då smältan påträf-
fades i en något osäker kontext, på toppen av ett
nedodlat eller nederoderat kulturlager i boplat-
sens utkant, är en möjlighet att den skulle kunna
vara samtida med de medeltida skelettgravarna.
Det får dock anses sommindre troligt då det inte

fanns några daterbara föremål från historisk tid i
det lager där smältan påträffades. Med tanke på
den välavgränsade boplatsen och de i övrigt väl
samlade förhistoriska dateringarna av såväl fynd
som konstruktioner är det mer rimligt att sätta
smältan i sambandmedövriga aktiviteter datera-
de till den yngre bronsåldern på platsen.
På boplatsen gjordes ytterligare ett intressant

fynd som kan sättas i samband med metallhant-
verk. I ett kulturlager, ett tiotal meter norr om
långhuset, hittades en täljstensgjutform (fig. 3)
somtroligen använts för att tillverka en litenholk-
yxa.Dess ovanligt smala nacke gör detmöjligt att
det även kan röra sig om någon typ av mejsel,
men den tydligt utsvängda eggen talar ändå för
en holkyxa. Ytterligare en möjlighet är att det
skulle röra sig omenbit av en längre gjutformdär
mangjutit en utvikt pincett (jfr SHM16360;Wei-
ler 1994, s. 118). Mot denna tolkning talar dock
att gjutkaviteten är relativt djup.Efter diskussion
med Andreas Nilsson som specialstuderat ett
stort antal täljstensgjutformar från bronsåldern
är vår bedömning att det rör sig om en gjutform
till en ovanligt liten holkyxa med ett något ut-
svängt eggparti. Påpekas bör dock att vi inte kän-
ner till någon holkyxa som skulle passa i gjutfor-
men. Närmast jämförbar vad gäller storlek och
formär en rikt ornerad holkyxa från ett depåfynd
i Billeberga socken i Skåne (Montelius Minnen,
s. 78, nr 1191). Under senare delen av den yngre
bronsåldern gjordes holkyxorna betydligt mind-
re i storlek än tidigare, så utifrån gjutformens
mått är det rimligt att tänka sig en datering till
period V–VI. Då gjutformen hittades i ett kul-
turlager somöverlagrade flera äldre gropar är det
sannolikt att den hör samman med den senare
delen av boplatsens användningstid, d.v.s. snara-
re period VI än V.
Gjutformen har analyserats med en handhål-

len röntgenflourescensspektrometer (pXRF) vid
Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms
universitet (Sahlén in press). Syftet var att svara
på två frågor: a) Finns det spår avmetaller i gjut-
formskaviteten som indikerar att gjutformen an-
vänts? b) Kan man i så fall säga något om vilken
metall som gjutits i formen? Det står klart att
gjutformenhar använts. I gjutformskaviteten finns
inga synliga rester av metall eller oxidering, men
gjutkaviteten är något förmörkad vilket tyder på
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att den utsatts för hög temperatur. För att under-
söka detta närmare analyserades områden inuti
och utanför gjutkaviteten, vilket visade på en tyd-
lig förekomst av koppar och legeringsmetaller i
kaviteten, medan dessa saknades eller uppvisade
låga värden utanför kaviteten.
Den andra frågan är mer invecklad. Studier

av keramiska deglar och gjutformar har visat att
sådana analyser kan visa fel på grund av skillna-
der imetallernas termokemiska egenskaper. Bland
annat får man ofta för höga värden för zink och
bly (Dungworth 2000;Kearns et al. 2010). I gjut-
formskaviteten finns spår av koppar, bly, zink,
arsenik, nickel och tenn, vilka samtliga finns som
legerings- eller spårämnen i kopparlegeringar från
bronsåldern i Skandinavien (Liversage 2000;
Ling et al. 2014). Ädla metaller som silver och
guld saknas helt. Man kan därför dra den icke
oväntade slutsatsen att gjutformen använts för

att gjuta kopparlegeringar. På grund av analys-
metodens begränsningar är det inte möjligt att
definiera en specifik kopparlegering som gjutits i
formen, men det är intressant att se spridningen
av olika legeringsmetaller. De kan indikera att
man i gjutformen från Rambodal omgjutit me-
tall, alternativt utfört flera gjutningar med olika
legeringar. Men det kan också vara en reflektion
av den ursprungliga malmen, varför fler gjutfor-
mar, deglar och metaller måste analyseras för att
underbygga en sådan slutsats.
Bronsålderns stengjutformar är huvudsakli-

gen gjorda av täljsten, men det förekommer ock-
så andra bergarter som sandsten och granit (Wei-
ler 1994, s. 116). I södra Skandinavien påträffas
bronsålderns täljstensgjutformar och förarbeten
till gjutformar främst kring naturliga täljstens-
förekomster längs den svenskaVästkusten, iDals-
land och Värmland och delar av den norska syd-
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Fig. 3. Täljstensgjutform
från Rambodal (L 39
mm, B 35 mm, Tj 12
mm). a. Illustration
Mathias Söderberg. —
Soapstone casting
mould from Rambodal.
b. Foto Lasse Norr,
Östergötlands museum.
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kusten. Utanför dessa områden har täljstensgjut-
formarhittats främst iDanmarkochde sydsvens-
ka landskapen men även i Västergötland (Weiler
1994, s. 116;Goldhahn 2007, s. 127). Fyndet från
Rambodal är ett av de få som gjorts inom den
nordöstliga delen av den sydskandinaviska brons-
ålderssfären (Weiler 1994, s. 116). IÖstergötland
har endast två stengjutformar tidigare registre-
rats. Den ena är en formhalva i sandsten till en
spjutspets från den äldre bronsåldern, hittad i
Hällestad socken utanför Finspång.Den andra är
en del av en täljstensgjutform till en holkyxa från
period V–VI från Vreta kloster socken nära Lin-
köping (Weiler 1994, s. 122,200).
I EvaWeilers (1994, s. 121) sammanställning

av stengjutformar (huvudsakligen i täljsten) är ca
60% just till holkyxor. Den yngre bronsålderns
stengjutformar är inteovanliga somlösfynd.Ändå
står gjutformar i keramiskt material för en över-
väldigande majoritet av de spår av gjutning som
hittats vid utgrävningar. Mycket få av stengjut-
formarna är dock funna i en väldokumenterad
kontext. Delvis kan detta förklaras med att gjut-
formarna av sten, till skillnad från de keramiska,
kunde användas upprepade gånger utan att gå
sönder och dessutom var möjliga att omarbeta
till nya former i viss utsträckning.Då försvinnan-
de få täljstensgjutformar framkommit i säkra ar-
keologiska kontexter kan fyndet från Rambodal
räknas som närmast unikt, vilket gör det särskilt
intressant i relation till frågan om var och hur
stengjutformar användes under bronsåldern. En-
staka fynd frånmer slutna kontexter har visserli-
genhittats i Sydsverige,mendessa fyndhar främst
gjorts vid tidiga undersökningar där fyndsam-
manhanget och kontexten får ses som osäker
(Weiler 1994, s. 120).
De relevanta parallellerna från undersökta

boplatssammanhangbegränsar sig i dagsläget till
tre platser. Det första fyndet av en täljstensgjut-
form i ettmer sammanhängande undersöknings-
område gjordes under 1950-talet vid utgrävning-
en av ett grav- och boplatsområde i Bromölla i
nordöstra Skåne (Petré 1959). I det rika fyndma-
terialet finns flera spår av bronsgjutning, där-
ibland enkombinationsform för kniv ochnål. Ett
fynd från en mera renodlad boplatsmiljö är en
komplett täljstensgjutformtill enholkyxa (period
V–VI) som hittades i ett långhus daterat till den

yngre bronsåldern vid Forsandmoen i Rogaland,
Norge (Løken 1987). Det tredje fallet är från en
boplats med dateringar till bronsåldern och den
äldsta järnåldern i Yngsjö, nordöstra Skåne (Lin-
deroth 2014). Här framkom flera spår av gjut-
ning i lager och anläggningar i anslutning till
långhusen: smältor och gjuttappar samt fragment
av deglar och keramiska gjutformar. Intressant
nog påträffades även delar av en fragmenterad
täljstensgjutform till en holkyxa. Yngsjöboplat-
sen uppvisar således flera likheter med Rambo-
dal, fastän bronshantverket tycks ha varit klart
mera omfattande där.

Att lokalisera bronsålderns gjutplatser
Fyndet av täljstensgjutformen visar tillsammans
med kopparsmältan att det med stor sannolikhet
förekommitmetallhantverkpåboplatsenvidRam-
bodal. Just dessa båda fyndkategorier är ovanliga,
men enstaka gjutspår av annat slag är ganska van-
liga på den yngre bronsålderns boplatser. Det är
dock sällsynt att gjuthärdenochdärmedden exak-
ta platsen för gjutningen kan identifieras. Som
Stilborg framhåller i sin keramikanalys kan sprid-
ningen av sintrad keramik och lera ge vissa indi-
kationer (2012, s. 17–20).VidRambodal återfanns
skärvor av sintrad keramik i sex anläggningar var-
av fem var belägna inom den norra delen av bo-
platsen, även i det lager där täljstensgjutformen
hittades. Kopparsmältans fyndkontext i ett kul-
turlager i utkanten av boplatsen ger inga närmare
ledtrådaromexaktvargjutningenskett,mensprid-
ningen av de sintrade skärvorna, tillsammans
med fyndplatsen för gjutformen, indikerar attman
bör ha gjutit inom ett relativt begränsat område
norr om långhuset. Vi kandock inte knyta brons-
hantverket till någon enskild anläggning.
Ackumulationen av metallspill bör generellt

sett öka med antalet gjutningar. Att endast en
smälta hittades – trots aktiv metallsökning – kan
därför tolkas som att det handlat om ett fåtal gjut-
ningar. Men vilka spår kan egentligen förväntas
av en gjutplats från bronsåldern, bortsett från
gjutavfallet? Smältning av brons (eller koppar)
kräver inte några avancerade eller specialiserade
eldstäder eller ugnar. En härd eller härdgropmed
forcerat drag, exempelvis med blåsbälg, är till-
räckligt för att uppnå de temperaturer som krävs
vilket kan göra gjuthärdar svåra att skilja från
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härdar i allmänhet (Hjärthner-Holdar 1993, s.
97; Nilsson 2011, s. 88). Det kan heller inte ute-
slutas att smältningen skett i eldstäder anlagda
helt ovanpå markytan, vilket i de flesta fall inte
skulle resultera i några arkeologiskt identifier-
bara spår (jfr Petersson 2006, s. 167). Att ordi-
nära härdar använts för smältning vid gjutning
har kunnat beläggas i enstaka fall, till exempel
vid Bredåker i Uppland (Schütz 2006, s. 239 ff).
Å andra sidan finns exempel på mer beständiga
sten- eller lerfodrade härdgropar som sannolikt
använts vid bronsgjutning, till exempel vidÅbrun-
na och Hallunda i Södermanland (Jaanusson &
Vahlne 1975; Strucke & Holback 2006; Gold-
hahn 2007, s. 127).Gjuthärdarnas utseende tycks
ha varierat, och ingen specifik anläggningstyp
kan därför sägas vara kännetecknande för brons-
åldernsmetallhantverk. Av de östsvenska fynden
att döma tycks man inte ha gjutit på speciellt
arrangerade verkstadsplatser eller särskilda hant-
verksytor; bronsgjutningen kan snarare betrak-
tas som integrerad i miljöer med flera parallella
funktioner (Sörman manus). När vi framöver
diskuterar gjutplatser talar vi alltså om platser
med gjutning snarare än specialiserade hantverks-
platser.

Bronsgjutning i Östergötland
Rambodal är ett välkommet tillskott till de för-
hållandevis få platser med gjuteriverksamhet från
bronsåldern som är kända i regionen. Det brons-
hantverk som har konstaterats i Östergötland är
från periodens senare hälft. Hittills finns tecken
på gjutning i mer utpräglat rituella kontexter i
direkt anslutning till gravar, men också enstaka
exempel inom bosättningar. Vad är det då som
görhantverketvidRambodal speciellt,ochhurkan
framställningen av holkyxan förstås i ett större
sammanhang?
Metallhantverk av en helt annan karaktär

framträder tydligt vid Västra Bökestad i Linköp-
ing.Här undersöktes på 1990-talet en bronsgjut-
ningsplats som, trots att den skadats av ett över-
lagrande järnåldersgravfält, åskådliggör ett rikt
hantverk. Metallhantverket hade pågått intill en
mindre, hyddliknande byggnad som låg omgiven
av samtida gravar på ett höjdparti (Helander &
Zetterlund 1997). Gjutavfallet i form av ett 60-
tal fragment av keramiska gjutformar och ett 20-

tal degelfragment antyder att metallhantverket
varit omfattande. Bland fynden finns även en li-
ten degel med metallspår som visar att man för-
utombrons även gjutit guld på platsen. En annan
iögonfallande detalj är att ett fragment av en
gjutform för enhalsringhar passningmed enhals-
ring från en grav på platsen (Helander & Zetter-
lund 1997, s 32). Föremål som gjutits på kullen
vid Västra Bökestad kan alltså ha varit ämnade
för de döda och producerats som ett led i be-
gravningsceremonin (Helander 2010; jfr Gold-
hahn 2007). Sammantaget ger Västra Bökestad
bilden av en produktion vars omfattning, digni-
tet och kontext står i stark kontrast till gjutning-
en vid Rambodal.
Ett känt exempel på bronshantverk frånbrons-

åldern är Tallboda, beläget endast några kilome-
ter från Västra Bökestad. Här delundersöktes i
början av 1980-talet ett omfattande grav- och
boplatskomplex. Platsen var fyndrik, och av sär-
skilt intresse i sammanhanget är två holkyxor
från period V (Äijä et al. 1996, s. 45). De tydli-
gaste spåren efter bronshantverk upptäcktes i
anslutning till ett långhus med datering till den
yngre bronsåldern. Just utanför det treskeppiga
långhuset hittades en komplett degel tillsammans
med gjutformsrester för ett glasögonspänne från
period V (Äijä et al. 1996, s. 48), och spännet bör
därmed vara samtida med långhuset. Metall-
hantverket i Tallboda ägde rum inom ett omfat-
tande boplatsområde nära samtida gravar och
innefattade tillverkningen av minst ett exklusivt
spänne. Ett annat relevant exempel på metall-
hantverk i boplatsmiljö är från den stora Pryss-
gårdsboplatsen i utkanten av Norrköping. Trots
boplatsens storlek begränsar sig spåren efter gjut-
ning till ett par degelfragment och endast en bit
av en keramisk gjutform (Englund et al. 1996).
Till gjutfynden hör möjligen ett dekorerat före-
mål av keramik som inledningsvis tolkades som
en figurin (Borna-Ahlkvist et al. 1998, s. 130 f),
men som senare identifierats som ett bläster-
munstycke till en blåsbälg (Thrane 2006). Bo-
platsens omfattning, långa kontinuitet och gjut-
ning i keramiska formar står således i kontrast till
gjutningen i Rambodal, både i tekniskt och kon-
textuellt hänseende.
Det finns ytterligare två östgötska fyndplat-

ser där degelfragment med möjlig bronsålders-
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datering påträffats. På ett boplats- och gravom-
råde vid Kallerstad i Linköping hittades ett frag-
ment av endegel vars fyndsammanhang, i en sten-
packningmed bengömmor och härdar, inte kun-
nat dateras närmare än till den yngre bronsåldern
eller äldre järnåldern (Rudh & Elfstrand 2006).
Det andra degelfragmentet är från Stora Sjöge-
stad i närheten av Vreta kloster norr om Linköp-
ing. Det hittades i en skeppsformad skärvstens-
packning från den yngre bronsåldern, i ett lager
som bedömdes vara ditflyttat från annan plats
(Carlsson 2011; 2014). Då det i området finns
flera samtida boplatser, gravar och bronsfynd är
det dock troligt att bronsgjutning skett i nära
anslutning till platsen. Andra östgötska platser
som förekommit i diskussioner kringmöjligtme-
tallhantverkunder bronsåldern ärVistadutanför
Väderstad (Larsson &Hulthén 2004; Goldhahn
2007, s. 211 f), gravfältet vid Ringeby norr om
Norrköping (Kaliff et al. 1995) och grav- och
boplatskomplexet vid Ullevi i Linköping (Kar-
lenby 1996). Eftersom hantverksspåren där inte
omfattar några konkreta fynd avdeglar eller gjut-
formar bortser vi från dem här.
Den sammantagna bilden visar att Rambodal

är en av få bronsåldersbosättningar därman över
huvud taget kunnat identifiera gjutning i Öster-
götland. Jämförelsen belyser att det metallhant-
verk som tidigare konstaterats i området är av en
annan dignitet och karaktär än vid Rambodal.
Bronshantverket på dessa platser begagnade kera-
miska gjutformar och har i flera fall syftat till att
framställa exklusiva föremål som halsringar och
glasögonspännen. Rambodal framträder här som
en produktionsplats av ett helt annat slag; spora-
diskt hantverk på en ensamgård med gjutning av
en holkyxa i täljstensgjutform. Fynden från Ram-
bodal har därmed givit oss kunskap om en ny typ
av sammanhang för bronshantverket under den
yngre bronsåldern i Östergötland, vilket aktuali-
serar frågan om hantverkets spridning och orga-
nisation.

Gjutning på gården: bronshantverkets organisa-
tion under den yngre bronsåldern
Gjutfynden från Rambodal bidrar till att synlig-
göra ett bronshantverk som utfördes på boplat-
ser. Metallhantverkets koppling till långhus och
boplatser har generellt hamnat i skymundan i

och med det senaste årtiondets forskningsfokus
på metallhantverk i ceremoniella, avskilda och
gravnäramiljöer (Prescott 2000;Goldhahn 2007;
Melheim 2012). Som sagt kan uppfattningen att
bronshantverket skulle vara starkt knutet till så-
dana platser delvis vara resultatet av ett sned-
vridet källäge, då boplatsmaterial i allmänhet
tenderar att vara sämre bevarat. Boplatser har ofta
spår avmånghundraårig, inte sällan tusenårigkon-
tinuitet vilket i regel innebär sämre bevarings-
förhållanden. Periodens bosättningar är dess-
utom ofta belägna i terränglägen och på mark-
typer som senare varit attraktiva för åkerbruk,
medan kult- och gravplatser oftare ligger på im-
pediment och stenbunden terräng som är mer
förskonade från plöjning.
Fyndet aktualiserar också fråganomhantver-

kets centralisering och i vilken grad produktio-
nen kontrollerades av eliten i bronsålderns Syd-
skandinavien. Att delar av bronshantverket var
nära knutet till periodens centrala socio-poli-
tiska institutioner är allmänt vedertaget. Vissa
forskare har betonat en koncentration till regio-
nala centra, verkstäder eller elitgårdar vilka stått
för tillverkningenavbronserna (Kristiansen1987;
Weiler 1994, s. 120 f; Carlie 2004, s. 169). Andra
har förespråkat en modell där det parallellt med
mer centraliserat specialisthantverk också bedri-
vits hushållsproduktion på gårdar nedanför sam-
hällets elitskikt (Oldeberg 1960, s. 50; Björhem
& Säfvestad 1993, s. 79, 97; Jensen 2002, s. 365;
Nilsson 2011). Denna hushållsproduktion antas
ha blivit vanligare under den yngre bronsåldern
och främst ha rört enklare redskap och bruks-
föremål, till exempel holkyxor. Rambodal är ett
av de hittills tydligaste exemplen på att småskalig
produktionpåmindregårdar faktiskt förekomun-
der den yngre bronsåldern.
Spåren av bronsgjutning frånRambodal stär-

ker alltså antagandet om en spridd hushållspro-
duktion som tidigare diskuterats av flera forskare
med utgångspunkt i föremålen (Baudou 1960;
Larsson 1986; Weiler 1994. Frågan är om pro-
duktionen utförts i gårdens egen regi eller av en
specialiserad hantverkare som inkallats från en
större boplats?Weiler (1994, s. 121) förespråkade
en variant av den senare tolkningen. Hon mena-
de att gjutningen av holkyxor under den yngre
bronsåldern – även i stengjutform – var tekniskt
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krävande och ägde rum i specialiserade verkstä-
der. Andreas Nilsson (2011) har utifrån sina stu-
dier av holkyxor föreslagit en motsatt tolkning
och argumenterat för att just framställningen av
enklare redskap gjutna i stengjutformar kunde
ske ute på gårdarna utan specialistkompetens.
Han påpekar att närman skaffat en täljstensgjut-
form var den färdig och återanvändbar vilket eli-
minerade de hantverksmässigt krävandemomen-
ten kring tillverkningen av keramiska formar.
Nilsson har vidare noterat att många av yngre
bronsålderns holkyxor använts trots iögonfallan-
de gjutfel. Det talar enligt hans mening för att de
inte tillverkades av professionella specialister, utan
av mindre specialiserade hantverkare eller kan-
ske rent av amatörer på gårdarna. Om yxtillverk-
ningen vid Rambodal utfördes av gårdsfolket el-
ler av specialiserade bronshantverkare från en
större boplats som Pryssgården kan inte faststäl-
las i nuläget. En ingång som kanske kan ge per-
spektiv på denna fråga är att varken koppar eller
täljsten förekommer naturligt i regionen. Yxgjut-
ningen vid Rambodal förutsatte material som
bara kunde fås genom interregionala utbytesnät-
verk, och dessa utgjorde sannolikt en arena för
socio-politisk kontroll och konkurrens (Ling &
Stos-Gale 2015).
Hur kan då fynden från Rambodal bidra till

frågan om bronshantverkets organisation i den
yngre bronsålderns samhälle? Lokalen represen-
terar småskaligt hantverk på en ensamgård. Den
är ett välkommet tillskott till frågan om i vilka
sammanhang och under vilka förutsättningar
bronsföremål tillverkades. Ett växande antal av
sådana noggrant undersökta och dokumenterade
platser med gjutspår från den yngre bronsåldern
ger nu allt fler ingångar till dessa frågor vid sidan
av studier av de färdiga föremålen. Gjutfynden
från Rambodal öppnar därmed nya möjligheter
för forskning kring hantverkets spridning och
organisation i den yngre bronsålderns samhälle.

Tack till AndreasNilsson vidLunds universitet,Daniel
Sahlén och Anna Röst vid Stockholms universitet och
Lena Grandin vid Statens historiska museer, Arkeolo-
giska uppdragsverksamheten. Per Nilsson vill särskilt
tacka Östergötlands museum och Petter Nyberg för
inbjudan att delta i arbetet med bronsåldersboplatsen
vid Rambodal.
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Summary

During the excavation of a Late Bronze Age sett-
lement at Rambodal, near the city of Norr-
köping, several interesting finds associated with
bronze casting were made. They are a copper
melt and a soapstone mould for a small socketed
axe, probably from Per. VI. This is an extraordi-
nary find, as only two stone moulds from the
Bronze Age have previously been found in the
county ofÖstergötland.Moreover, finds of soap-
stone moulds from settlement sites are very rare
in a wider South Scandinavian perspective.
Indications ofmetalworking at settlement si-

tes can be difficult to identify without a targeted
excavation methodology, including continuous
use of a metal detector throughout the excava-
tion. This is especially true for small-scale bronze
casting that did not generate much debris, or de-
mand any more permanent or specialised struc-
tures. This paper highlights Rambodal as an ex-
ample of bronze casting at a small farm, a type of
venue for Bronze Age metalworking which is
surprisingly little studied in previous research.
The Rambodal settlement was chronologi-

cally and spatially well delimited as well as rela-
tively well-preserved. It consisted of two phases
spanning from the Bronze Age Per. V to the earli-
estPre-RomanIronAge,andsatonasmallplateau.
The settlement encompassed the remains of
three buildings, including a pit house and a three-
aisled long house, surrounded by hearths, cook-
ing pits, culture layers and pit systems. Finds
include much pottery, including the full range of
vessel types from a Late Bronze Age tableware
set, as well as several objects associatedwithmet-
alworking. In addition to the melt and the soap

stone mould, there are stray finds of vitrified
ceramics and clay, most likely deriving from the
metalworking activities.
The precise location of the bronze casting

within the settlement could not be identified,
but the debris distribution suggests that it may
have taken place directly north of the long house.
Various laboratory analyses of the melt and the
soapstonemould provide additional information
about the character of the craft production at the
site. pXRF analysis verified that the mould has
been used for casting copper alloy. However, the
specific composition of these alloys could not be
identified. Metallurgical analysis of the melt’s
composition revealed that it consists of pure cop-
per; an interesting result which opens several
possible interpretations.
Analysis of the lead isotope signature and

composition of the copper indicates that the
metal does not originate in Scandinavia. Its com-
position and lead isotope signature resembles
those of copper ores from Cornwall. This high-
lights that the rawmaterial for the castingmould
as well as themetal presumably used for themet-
alworking at Rambodal originated with non-
local sources, thus indicating inter-regional ex-
change.
Comparisons to other known bronze casting

sites in the county demonstrates that Rambodal
is one of the first concrete examples of a smaller
settlement with traces of small-scale household
production of bronze objects. As such it provides
new input to the question of the organisation of
the bronze craft during the Late Bronze Age in
southern Scandinavia.
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