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Bakgrund 
 

Under sommaren och hösten 2009 utförde EON:s underentreprenörer nedgrävning av 

luftledningar i anslutning till den s.k. Johannishusåsen i Hjortsberga socken. En ca 750 m 

lång sträckning genom Västra Vångs by kunde förväntas beröra under mark dolda 

fornlämningsspår, varför länsstyrelsen uppdrog åt Blekinge museum att löpande 

dokumentera under exploateringen eventuellt framkomna kontexter (Dnr 431-6792-09). 

Ett antal besiktningar och dokumentationsinsatser utfördes under perioden november - 

december 2009, och föreliggande avrapportering utgör en redovisning av den särskilda 

utredningens resultat. Utredningen bekostades i sin helhet av exploatören med undantag 

för naturvetenskapliga analyser, vilka finansierades av länsstyrelsen via det statliga 7:2-

anslaget (Dnr 431-517-10).  

 

 
Fig.1 - Västra Vång i förhållande till Ronneby och Karlskrona tätorter. 

 

Topografi och kulturhistoria 
 

Naturmiljön kring Västra Vång får sin nuvarande form under istidens slutskede. Jordarten 

domineras här av isälvsavlagringar och finkorniga issjösediment samt mer höglänta partier 

av morän. Johannishusåsen, en utbildad rullstensås, löper i N-S riktning i den flacka, idag 

uppodlade dalgångens mitt.  Mot Ö och V övergår dalen i högre belägen, skogsbunden 

terräng. Västra Vångs by ligger i just ett sådant läge, där dalgången möter en något högre, 

block- och stenbemängd topografi. Västra Vångs by utgör riksintresse för 
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kulturmiljövården. Bebyggelsehistoriskt kan mänsklig närvaro i området beläggas med 

kontinuitet fån neolitisk tid och in i nutid. I byns absoluta närhet finns otaliga, 

registrerade gravlämningar och boplatsspår. Huvudsakligen kan dessa dateras till brons- 

och järnålder. Inom den historiska bytomten påträffades år 1865 länets största silverskatt, 

och tveklöst speglar byläget en platskontinuitet från åtminstone vikingatid. 

 

 
Fig.2 - Igenläggning av ledningsschakt på höjdpartiet i byns södra utkant. 

 

Arbetets genomförande 
 

Besiktning av schaktningsarbetet inleddes 2009-11-12 och fortgick fram till 2009-12-01. 

Den besiktigade delen av exploateringsschaktet uppgick till ca  750 löpmeter. Därtill kom 

enstaka, mindre stick in till enskilda fastigheter. Ställvis handrensning utfördes inom 

antikvariskt intressanta partier, där lager och anläggningar kunnat konstateras. 

Kontextuell inmätning utfördes med DGPS av Niclas Olsson, Blekinge mätservice. 

Dokumentationen utgjordes i övrigt av sektionsritningar och digitala fotografier. 

Fyndinsamling skedde i samband med utredningen genom handplock, och träkolsprover 

insamlades för analys av vedartsbestämning och 14C -datering. Av proverna skickades 3 st 

till Lunds Universitet där analyser utfördes av Hans Linderson och Göran Skog. Övriga 

 2



naturvetenskapliga analyser, med inriktning på slagg och bränd/obränd lera utfördes av 

Geoarkeologiska laboratoriet (UV GAL) resp. Kontoretför keramiska studier (KKS). De 

senare specialanalyserna rörde i synnerhet material från den tolkade ässjan. Efter samråd 

med länsstyrelsen beslutades att även mindre inslag från den övriga Vångboplatsen skulle 

skickas för analys. Detta främst för att ge bättre möjligheter att uttolka järnhanteringens 

tekniska bredd samt underlätta för framtida projekt inom länet. Det kompletterande 

materialet utgjordes av ugnsfragment, eventuella degelfragment samt en mindre mängd 

järnslagg. 

 

 

 
Fig.3 - Arkeologiska kontexter som framkommit och dokumenterats i ledningssträckningen. 

 

Resultat och diskussion 
 

Arkeologiska observationer gjordes på sammanlagt åtta punkter i ledningssträckningen 

(fig.3 resp bilaga 1). Längst i söder påträffades sotiga lagerrester och härdspår där vägen 

mot byn löper över ett höjdparti. Inga arkeologiskt intressanta fynd påträffades dock vid 

framrensning av sektionen, vilken dokumenterades mot NO (bilaga 3). Analys från träkol 

ur härdresten AH1 påvisade träslaget asp med kalibrerad datering till Vendeltid (bilaga 6 

resp. 7). Tämligen ordinära sotlager (AH 2) framkom 0,10 m under en stenmur, något 
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närmare byns mitt. Omkring 80 m längre norrut påträffades sedan utredningens mest 

omfattande anläggningskontext. I bygatan framkom här ett slagg- och artefaktbemängt 

sotlager (AH 3), vilken dokumenterades i sektion mot Ö (bilaga 4 resp. fig.4). 

Utredningens resterande anläggningsspår i N och NO utgjordes av ordinära härdrester 

(AH4, AH5 och AH8), en sannolikt recent grop (AG6) samt en grop med flerskiktad 

stenpackning, möjligen sten röjd för odling (AG7).  

 

Överlag kan anläggningsspårens spridning, allmänna karaktär samt deras förmodade och 

säkra dateringar sägas vara väntade i en intensivt nyttjad kulturmiljö som den i Västra 

Vångs by. Den mest värdefulla kunskapen som tilkommit genom den utförda 

utredningen kommer tveklöst från anläggningen AH3 (bilaga 4). Dess slaggbemängda, 

kraftigt sotiga rester upptäcktes vid efterkontroll av ett redan schaktat parti av bygatan. 

 

 
Fig.4 - Ässjan (AH3), fotograferad mot Ö. 

 

Vid framrensning av profilen framgick att spåren sträckte sig mer än 5 m i N-S riktning 

och anläggningens största djup var bortemot 1 m. Dagens vägbeläggning låg dikt an mot 

anläggningens överyta. Ett större markfast block i N tolkades ha legat i vägen för tidigare 

markarbeten och det aktuella ledningsschaktet, vilket i sådant fall bidragit till att 

kvarvarande delar av anläggningen bevarats. Under ett par olika lager sotig sand följde två 

kraftigt sotbemängda lager, vilka till del innehöll rikligt med järnslagg och förslaggad lera 
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samt enstaka, smidda föremål. Horisonterna i botten besod av gråbrun, lätt sotig, humös 

sand samt gulgrå lera (bilaga 4). Träkol från Lager 6 och Lager 7 samlades in och 

skickades för analys. Vedartsanalysen slog fast att träkolet kom från björkved (bilaga 6). 

Två analyser av 14C  gav kalibrerade dateringsintervall med 95,4% sannolikhet till 

tidspannet 1215-1395 e.Kr. resp. 1295-1440 e.Kr (bilaga 7) Lämningen tolkades redan i 

fält som resterna efter en ässja. För att förtydliga järnhanteringsspåren skickades fyra 

fyndposter till Geoarkeologiskt laboratorium (UV GAL) i Uppsala. Analysen bekräftade 

att den undersökta anläggningen kan kopplas till järnsmide. Ur urvalet kunde såväl en 

smidesskålla som glödskal konstateras liksom förslaggat material, sannolikt från en 

ugnskonstruktion och slutligen belägg  för ett högkvalitativt sekundärsmide (bilaga 8 s.18 

ff.). 

 

Några enstaka flintavslag tillvaratogs i anslutning till härd AH5. Bortsett från dessa 

härrörde hela utredningens fyndmaterial från den tolkade ässjelämningen AH3 (bilaga 2). 

Fynden ur ässjan framkom dels i utschaktade lagermassor, men material tillvaratogs även 

direkt ur sektionen liksom ur en kvarliggande lagerrest, invid det markfasta blocket i N. 

Fynden kan sägas ligga i linje med vad man kan förvänta sig från en ässja i historisk tid, 

och det rör sig om konkreta spår av såväl järnhanteringens förädlade produkter som dess 

restavfall. Den sammanlagda vikten på tillvaraten slagg samt obränd och cintrad lera 

uppgick till mer än 23 kg. Bland de fåtal, smidda föremål som tillvaratogs kan nämnas en 

mindre yxa med holk samt en fragmentarisk hästsko (bilaga 2: Fnr 8 och 9 resp bilaga 5). 

 

Sammanfattningsvis kan schaktövervakningen i Vångs bygata på flera punkter sägas 

utgöra ett viktigt bidrag till vår framtida, antikvarisk-arkeologiska hantering av olikartade 

bymiljöer i länet. En viktig lärdom att dra är inte minst den om relationen mellan 

förväntade spår och faktiska, påträffade sådana vid en utredning av detta slag. Det rörde 

sig här om en redan känd och riksintressant kulturmiljö, och även om ingreppet var 

begränsat, framkom fornlämningsspår från såväl förhistorisk som historisk tid, 

någorlunda jämnt fördelade längs den övervakade ledningssträckningen. En aktiv, 

antikvarisk bevakning av länets historiska bytomter är angelägen, vilket framgår med all 

tydlighet av 2009 års utredning. En värdering inför och uppföljning av planerade ingrepp 

inom dessa miljöer bör därför ske i större utsträckning än tidigare. Insatser bör då gälla 

såväl större som mindre planärenden, enskilda ledningsdragningar samt inte minst 

markarbeten för lantbrukets nyuppförande av ekonomibyggnader, inom eller i direkt 

anslutning till de historiska bytomterna. 
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Utredningens materialstudie inriktades främst den högmedeltida ässjan i bygatan, och 

resultatet visar i synnerhet på möjligheten att få fram djupare kunskaper genom 

naturvetenskapliga analyser. Den bredare materialgenomgången som dessutom utförts av 

UV GAL resp KKS (balaga 8 resp. 9) har resulterat i ett övergripande kunskapsunderlag 

av vikt i synnerhet för framtida projekt. Grundligt utförda studier, med betoning på 

teknikutveckling och inte minst järnhanteringens ekonomiska och sociala faktorer kan 

helt säkert ge helt nya perspektiv på både byar och omland i både järnålderns och den 

historiska tidens Blekinge.  

 

 

 

Figurförteckning 
 
Fig.1 Utredningsområdet markerat på Översiktskartan 
Fig.2 Schaktningsbild inom södra utredningsområdet 
Fig.3 Arkeologiska observationer inom utredningsområdet 
Fig.4 Bild av den medeltida ässjan AH3 
 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 - Anläggningslista särskild utredning Västra Vång 2009. 
Bilaga 2 - Fyndtabell särskild utredning Västra Vång 2009. 
Bilaga 3 - Sektion A-B särskild utredning Västra Vång 2009. 
Bilaga 4 - Sektion C-D särskild utredning Västra Vång 2009. 
Bilaga 5 - Utdrag ur konserveringsrapport K09-299, Kalmar läns museum. 
Bilaga 6 - Vedartsanalys särskild utredning Västra Vång 2009. 
Bilaga 7 - 14C-analys särskild utredning Västra Vång 2009. 
Bilaga 8 - UV GAL rapport 2011-04 
Bilaga 9 - Rapport Kontoret för Keramiska Studier 2011 
 
 

Källor 
 
Otryckta källor 
 
Regionalt underlagsmaterial för kommunal översiktsplanering i Blekinge län. Länsstyrelsen i 
Blekinge län 2000. Riksintresse K11 i Ronneby kommun. 
 
Övriga källor 
 
FMIS 
Lantmäteriets kartarkiv 
Diverse handlingar och rapporter i Blekinge museums arkiv. 
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Administrativa uppgifter 
 

Länsstyrelsens dnr  431-6792-09  
Undersökningstid:   2009-11-12 till 2009-12-01 
Personal:  Mikael Henriksson, Thomas Persson, Lars Sternefält 
Läge:   Fastighetskartan, blad 3F 7f Johannishus 
Koordinatsystem:  Plan 2,5 gon W Blekinge 10. 
Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x: 6236821 y: 1476007 
Dokumentation:  Mätdata, 2 sektionsritningar samt 29 digitala fotografier förvaras i 

Blekinge museum. 
Fynd:  BlM 27522:1-16 
Kartanvändning: ©LMV, Gävle, 2011, ©LMV Ärende nr M2005/2857, ©LMV 

2011. Ur Historiska Kartor ™ 
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Bilaga 1 - Anläggningslista 
 
 
 
ID TYP DJUP m BREDD m FYLLNING KOLPROV RITNING ANMÄRKNING 
            

AH 1 Härd 0,20 1 m diam 
Humös, sotig 
sand TK 3 1 

Träkol kol14-daterat till 
vendeltid. 

AH 2  Sotlager 0,15   Sotig sand       

AH 3 Sotlager 0,80 2 m gmsk 
Kraftigt sotig 
sand TK 4, 5  2 

Två träkolsprover med 
kol14-datering till 
högmedeltid. Slagg- och 
artefaktbemängt lager. 

AH 4 Härd 0,10 1 m diam Sotig sand       
AH 5 Härd 0,20 0,45 m diam Sotig sand TK 6     
AG 6 Grop 0,40 1,30 Humös sand     Troligen recent 
AG 7  Grop 0,50 2,8 m gmsk Humös sand     Troligen recent 
AH 8 Härd 0,40 0,8 m diam Sotig sand TK 7     

AH 9 Sotlager 0,25   
Humös, sotig 
sand TK 1 1 Sannolikt förhistorisk 

AH 10 Sotlager 0,25   
Humös, sotig 
sand TK 2 1 Sannolikt förhistorisk 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 2 - Fyndtabell 
 
 
 
Fnr Kontext Fyndmaterial Vikt (g) Antal Anmärkning 

      
1 Schaktfynd invid 

AH5 
Flinta 12 3 Avfall/avslag av sydskånsk flinta. 

2 AH3, Lager 3 Järnslagg 3427 >10 Järnslagg tillvaratagen i kvarliggande lagerrest i anl. N 
kant, invid ett markfast block.  

3 AH3, Lager 2 Järnslagg/järnföremål 286 7  

4 AH3, Lager 5 Järnslagg 1001 >10 Närmast förglasad slagg tillvaratagen i det kompakta 
slaggstråket i Lager 5, i övergången mot Lager 3. 

5 AH3, Lager 6 Obränd lera 889 >10 Gul lera m inslag av träkol 

6 AH3, Lager 6 Bränd lera 312 8 Gul lera, till del närmast förslaggad 

7 AH3, dumpfynd Järnslagg/bränd lera 16417 72  

8 AH3, Lager 3 Järnföremål 71 1 Mindre yxa med holk. Konserverad. Tillvarataget ur 
kvarliggande lagerrest i N. 

9 AH3, Lager 3 Järnföremål 35 1 Hästsko, fragment av. Konserverad. Tillvarataget ur 
kvarliggande lagerrest i N. 

10 AH3, Lager 3 Järnföremål 114 1 Böjt järnstycke. Konserverat. Tillvarataget centralt i Lager 
3. 

11 AH3, Lager 3? Järnföremål 431 1 Bila, förarbete till?. Konserverat. Sannolikt utschaktat från 
Lager 3. 

12 AH3, Lager 3? Järnföremål 21 1 Krokliknande föremål. Konserverat. Sannolikt utschaktat 
från Lager 3. 

13 AH3, Lager 2 Järnstycke 31 1 Analys UV GAL 

14 AH 3, dumpfynd Järnstycke 39 1 Analys UV GAL 

15 AH3, Lager3 Förslagad lera/sten 243 1 Utschaktat från Lager 3. Analys UV GAL 

16 AH3, Lager 3 Järnslagg 518 1 Tillvarataget ur kvarliggande lagerrest i N. Analys UV 
GAL 

 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 

 
 
 
 
 

Bilaga 5 - Utdrag ur konserveringsrapport K09-299, Kalmar läns museum 
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Konserveringsrapport 
MJ                                                                            Id.nr:  K09-299

 
Ort / Anläggning: Blekinge museum, föremål från smedja samt Fynd nr:  
 gravfält Kons nr:  
    
Kontaktperson: Mikael Henriksson. Kons. in: 2009-11-30 
  Kons. ut: 2010-03-15 
 
Föremål: Föremål av järn 

 
 
Material: Järn Antal: 6 
 
Mått:  
 
Vikt in: Se nedan Vikt ut:  Foto: Ja 
 
Behandling: 
 
Föremål från Smedjan märkta enligt bild. 
 

 
 
 
Smedjan: Vikt in/g: Status: 
1 78,19 Stabil, kraftiga krustor, ingen ursprunglig yta noteras. 
2 40,24 Sprickor på ytorna några lösare fragment, ingen ursprunglig yta noteras. 
3 118,66 Kraftig spjälkning, hårt korroderad, ingen ursprunglig yta noteras. 
4 467,75 Kraftigare krustor på några ställen, ingen ursprunglig yta noteras. 
5 32,99 Relativt stabil, tjockare krustor, ingen ursprunglig yta noteras. 
Gravfält:   
1 5,57 Uppfläkt på mitten, krustor, ingen ursprunglig yta noteras. 
 
 
 

 
 
 

Smedja

Gravfält
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Konserveringsrapport 
MJ                                                                            Id.nr:  K09-299

 
Föremålen från smedjan röntgades, inget avvikande upptäcktes på föremålen 3 samt 4. Föremål 1 
visade sig vara ihålig vid sin bas, 2 kan tolkas som en hästsko samt 5 har en tydlig form. 
 

 
Röntgenfotografi, fynd  2         5                                                 1 
 
 
 
Föremålens status är ganska lika, relativt hårt korroderade och i något fall i det närmaste helt genom 
korroderat.  
 
Behandling 
Initial okulär besiktning samt mekanisk rengöring följs av en ”grovblästring” där korrosionsprodukter 
avlägsnas inför urlakning. Urlakning sker i natriumhydroxid (NaOH) till dess att kloridhalten är 
obefintlig i lakvätskan. NaOH avlägsnas ur föremålen genom lakning i ljummet avjoniserat vatten. 
Föremålen dehydreras och blästras återigen med ett fint glaspulver. Dehydrering i styrt klimat följer 
och behandlingen avslutas med att en ytbehandling läggs i form av varmt mikrokristallint vax som 
tillåts tränga in och stabilisera föremålet.  
 
Resultat 
Fynden har genom gått konservering med gott resultat, föremålen är stabiliserat och informations 
bärande ytor och detaljer har framtagits. Ytbehandlingen kan inte garantera ett heltäckande skydd, det 
är därför viktigt att hantera objekten varsamt och med handskar samt att hålla det under kontinuerlig 
uppsikt för att tidigt upptäcka nya korrosionsangrepp. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 6 - Vedartsanalys särskild utredning Västra Vång 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 7 - 14C-analys särskild utredning Västra Vång 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 8 - UV GAL rapport 2011-04 
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Figurer på framsidan: 
Övre bilden: slagger från järnfamställning i blästugn (BlM 26610).  
Nedre bilden: smidesslagg från ässja (BlM 27522). 
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6  UV GAL Rapport 2011:04. Geoarkeologisk undersökning 

Sammanfattning 
En översiktlig genomgång av ett begränsat urval av arkeometallurgiskt 
material från fyra arkeologiska undersökningar i Hjortsberga socken i 
Blekinge har gjorts av Geoarkeologiskt laboratorium (GAL) på uppdrag 
av Blekinge Museum. Det arkeometallurgiska materialet, i form av 
slagger och enstaka järnavfall, uppvisar en kontinuitet av 
järnframställning och smide från järnålder till medeltid. Här finns också 
tecken på att koppar och kopparlegeringar har ingått i hantverket. 

Slagger från järnframställning i blästugn med underliggande 
slagguppsamlingsutrymme är dokumenterat på tre av de undersökta 
lokalerna (BlM 26090, BlM 26610 och BlM 27859), varav en, daterad till 
tiden kring Kr.f. (BlM 26610) också hade rester av en blästugn. Smide av 
järn har lämnat slaggrester vid en medeltida ässja i Västra Vångs bygata 
(BlM 27522), men här fanns också järnföremål med beläggning av en 
kopparlegering. Bland slaggerna från BlM 26090 fanns också tydliga 
tecken på smide i form av karaktäristiska glödskal. På denna plats, som 
spänner över ett stort tidsintervall från romersk järnålder till Vikingatid, 
finns följaktligen rester från såväl framställning som smide av järn. 

Analysen är genomförd som ett avstamp inför framtida 
undersökningar av platser där järnhanteringens olika processer har lämnat 
spår. Resultaten formar en plattform att utgå ifrån för att formulera 
frågeställningar inför kommande arkeologiska uppdrag där detta kan 
förväntas uppträda. Järn, både produkten och hantverket, har haft 
betydelse i Blekinge såväl under medeltid som under en lång period av 
järnåldern. Det finns mycket mer att ta reda på om ugnarnas och ässjornas 
utformning vad gäller byggnadsmaterial, form och storlek. Dessutom 
finns mer kunskap att hämta kring järnets kvalité och uppbyggnad och de 
smidestekniker som användes. 
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Inledning 
Vid flera arkeologiska utredningar, förundersökningar och särskilda 
undersökningar i Hjortsberga socken i Blekinge som har genomförts de 
senaste åren har slagger från järnframställning och smide liksom 
järnföremål, järnavfall och annat hantverksavfall påträffats. 
Undersökningarna har utförts av Blekinge museum och Mikael 
Henriksson vid museet har nu uppdragit åt Geoarkeologiskt Laboratorium 
(GAL) att göra en översiktlig arkeometallurgisk undersökning av ett urval 
av materialet som är knutet till järnframställning och smide. 

Det utvalda arkeometallurgiska materialet kommer från fyra olika 
utgrävningar (Fig. 1), alla inom Johannishusåsen i Hjortsberga socken i 
Ronneby kommun i Blekinge.  

 

 
Figur 1. Översiktsfoto med de undersökta lokalerna markerade. Bild från Blekinge museum. 

 
En av platserna, Johannishus 1:2 (BlM 26090) undersöktes 2004-2005 

och finns beskriven i en rapport från Blekinge museum (Henriksson 
2006). Här tillvaratogs slagger, järnföremål och material från 
bronshantverk från en boplats som enligt 14C-dateringarna har sin början 
vid tiden för Kristi födelse och fortsätter in i 500-tal e.Kr. Fynden påvisar 
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även en kontinuitet in i Vendel- och Vikingatid. Fyndmaterialet 
(benämning BlM 26090) påträffades i kulturlager, gropar och härdar men 
inga anläggningar från metallhantverk kunde urskiljas. Boplatsen som 
undersöktes beskrivs ha haft en särställning under romersk järnålder och 
några århundraden framöver, dels på grund av sitt strategiska läge, 
förekomsten av hallbyggnader och ett varierat metallhantverk. 

En annan lokal i Västra Vång (BlM 26610) undersöktes 2007 
(Henriksson 2008). Här påträffades resterna av en blästugn (A604). 
Endast ugnens underliggande slagguppsamlingsutrymme fanns bevarad i 
ett område som var kraftigt påverkat av plöjning. Utrymmet mätte ca 80 
cm i diameter och här påträffades bland annat ca 14 kg slagg och vad som 
beskrivs som förslaggad lera, troligen delar av ugnsväggen eller dess 
infodring. I närheten, i grophus och kulturlager, återfanns också en del 
slagger. Denna plats har en datering till Kristi födelse. 

En tredje plats, även den i Västra Vång, undersöktes enligt 
uppdragsgivaren under 2009 väster om lokalen med blästugnen. Mitt i 
bygatan inom Vångs historiska bytomt påträffades resterna efter en 
förmodad ässja. Materialet härifrån utgörs bland annat av slagg och 
metalliskt järn (avfall?) (BlM 27522). Dateringarna härifrån pekar på att 
ässjan härrör från 1300-talets början. 

Den fjärde och sista lokalen är en boplats invid en grav- och 
skålgropsmiljö (BlM 27859) sydost om de tre andra platserna. Här har 
slagg påträffats i kulturlager i sökschakt. 

Platserna uppvisar tecken på såväl järnframställning som smide, dock 
ej nödvändigtvis under samma tidsperiod, och uppdragsgivaren har för de 
båda förstnämnda lokalerna presenterat hypoteser kring järnhanteringens 
betydelse i området (Henriksson 2006, 2008). Vare sig järnframställning 
eller smide är undersökt närmare mer än i några enstaka fall i området 
och därför har de närliggande lokalerna i Hjortsberga betraktats som 
viktiga platser för att nå ett steg längre i den övergripande kunskapen 
kring järnhanteringen i denna del av Blekinge. 

GAL genomför därför en översiktlig arkeometallurgisk undersökning 
av ett material som uppdragsgivaren har valt ut från de fyra lokalerna. 
Syftet är att kunna karaktärisera slagger och järn för att få mer kunskap 
kring framställningen och de använda ugnarna samt smidet, smedjan och 
det använda järnet. Det övergripande målet är att kunna formulera mer 
riktade frågor inför kommande undersökningar för att ytterligare stärka 
kännedomen om det lokala hantverket, såväl vad gäller teknik som dess 
roll i samhället.  

Material och metod 
Okulär klassificering 
Okulär klassificering av slagg bygger på några enkla men grundläggande 
metoder. Första steget innebär identifikation av det arkeometallurgiska 
materialet samt indelning i olika materialkategorier, som t ex malm, 
ugnsrester, järn och slagg. Nästa steg, klassificeringen, syftar till att 
särskilja olika konstruktionselement i anläggningarna (t.ex. blästugnar 



 Järnframställning och smide under järnålder och medeltid 9 

och smideshärdar) och slaggtyper från olika processer. Man brukar skilja 
på fyra processer som ger slagg: 

• Reduktion 
• Omsmältning 
• Primärsmide 
• Sekundärsmide 

Processerna ger upphov till en lång rad slaggtyper, dels inom ramen för 
en och samma blåsning, dels mellan olika blåsningar och också mellan 
olika framställningssätt. Vissa slaggtyper uppkommer vid bearbetning av 
järnet. Klassificeringen går således ut på att identifiera slagg som man 
genom analogislut kan hänföra till en process eller till ett arbetsmoment. 
För att nå ett ställningstagande studeras slaggen med avseende på: 

• Storlek 
• Form 
• Färg 
• Porstorlek och porantal 
• Grad av flutenhet 
• Vikt 
• Magnetism 
• Ved- och/eller träkolsavtryck 

Hela det av uppdragsgivaren utvalda materialet har undersökts okulärt. 
Ett urval har dessutom sågats för att göra det möjligt att studera deras 
tvärsnitt. 

Metallografisk och petrografisk undersökning 
Tre prover av metalliskt järn undersöktes i mikroskop. Järnstyckena gjöts 
in i plast varefter de slipades och polerades. Metallografiska 
undersökningar utfördes på det polerade järnet för att identifiera dess 
olika texturer, beroende på kemisk sammansättning och grad av 
bearbetning. Proven etsades med 2% nitallösning för att observera 
innehåll och fördelning av kol och fosfor.  

Några termer som används för att beskriva metallen är ferrit som är 
mjukt järn utan kolinnehåll, cementit som är en förening av järn och kol 
(Fe3C), och perlit som är en struktur uppbyggd av omväxlande ferrit och 
cementit. Generellt medför alltså en större mängd perlit en högre kolhalt 
och ett hårdare material. 

En slagg och några troliga glödskal preparerades på motsvarande sätt 
och undersöktes för att i detalj se hur de är uppbyggda. Slagger består 
vanligen av flera mineral, bland annat olivin som är ett järnsilikatmineral, 
wüstit som är en järnoxid, och en glasfas som är en finkornig 
huvudsakligen ickekristallin fas vars sammansättning kan variera över 
stora intervall. Magnetit, en järnoxid, förekommer i slagger som bildats 
vid större tillgång på syre än som är vanligt i en blästugn. Mineralet 
förekommer ofta i s.k. tappslagger som stelnat utanför ugnen, eller i 
smidesslagger. 

Båda undersökningarna genomfördes i ett Zeiss Axioskop 40A 
polarisationsmikroskop. 
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Kort om material från järnframställning och smide 
Järnframställning 
Reduktionsslagger bildas vid reducering av malm till metall. De slagger 
som bildas vid framställning av järn har en tämligen homogen 
sammansättning och visar flytstrukturer t.ex. som rinnande stearin. Ugnar 
med anordning för slaggtappning kan ge lättflutna tappslagger. Många 
ugnar har infodrats med lera vilken är bränd, delvis smält och har 
vanligen inblandning av reduktionsslagg. 

Smide 
Smidesprocessen kan indelas i primärsmide (omsmältning och/eller 
rensning av smältan från slaggen) och sekundärsmide (tillverkning av 
föremål). Karaktäristiskt för plankonvexa primärsmidesskållor är att de är 
homogena i sammansättning. Karaktäristiskt för sekundärsmidesskållor är 
att de är heterogent skiktade, har innehåll av sand/grus och kol, samt att de 
oftast känns lättare än reduktionsslaggerna. Slagger från sekundärsmidet är 
genom inblandning av vällsand oftast mycket kiselrika i sina 
sammansättningar samt glasiga. Ett mycket vanligt material från smide är 
glödskal som är tunna, glänsande flagor av järnoxider som bildas på järnets 
yta. När smeden bearbetar järnet flyger glödskalen iväg och samlas runt 
städet. De känns också igen på att de är starkt magnetiska. 

Resultat 
De fyra undersökta lokalerna och deras respektive slagger och annat 
arkeometallurgiskt material beskrivs nedan med benämning enligt 
uppgifter från uppdragsgivaren. I de få fall som metallografiska eller 
petrografiska undersökningar har genomförts i mikroskop, följer dessa 
resultat i direkt anslutning till det aktuella fyndet. Varje undersökt lokal 
sammanfattas också vad gäller materialet och processerna som det 
representerar. 

BlM 26090 
F71, A383 
En större slaggklump, fragmenterad och utan ursprungliga ytterformer 
(Fig. 2). Vikt 554 g, 90×75×70 mm stor. Mestadels omagnetisk men 
lokalt magnetisk. Gråbrun med trögfluten karaktär utan tydligt urskiljbara 
slaggsträngar. Mestadels småporös. Klumpen innehåller rikligt med 
kolavtryck där avtrycken antyder åtminstone en bredd på ca 10 mm på 
kolstycken. Ett tydligt avtryck är 17×10×10 mm stort.  

Slaggen uppvisar drag som är karaktäristiska för slagger som har 
bildats i blästugnar med underliggande slagguppsamlingsutrymme. 
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Figur 2. F71, A383 (BlM 26090). Bottenslagg med rikliga mängder kolavtryck. 

 
Figur 3. F159, A324 (BlM 26090). Litet oregelbundet slaggfragment som är kraftigt 
vittrat på ytan men en antydan till flutna slaggsträngar finns (bakre delen). I delat 
tvärsnitt framträder en mycket homogent uppbyggd slagg. 

 

F159, A324 (grävd grop) 
Litet oregelbundet slaggfragment som är kraftigt vittrat på ytan men en 
antydan till flutna slaggsträngar finns (Fig. 3). Fragmentet väger 26 g, har 
måtten 40×25×20 mm och är omagnetiskt. 

Slaggen har delats och i tvärsnitt framträder en mycket homogent 
uppbyggd slagg som är något porös. 

Slaggfragmentet saknar drag som är direkt avgörande för tolkningen 
om processtillhörighet. Dess yttre form och homogena uppbyggnad 
antyder dock att den kan komma från framställning i blästugn (jämför 
dock F167). 
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Figur 4a. F167, A189 (BlM 26090). En porös klump som består av finkornigt hopkittat 
material med inslag av grus, kolstycken, slaggfragment samt i något fall små fragment av 
glödskal (vid pilen). 

 
Figur 4b. F167, A189 (BlM 26090). Foto från mikroskopet på polerat tvärsnitt genom 
glödskal. Skalet är endast drygt 200 mikrometer tjockt. Flera ljusa nyanser (gräns vid 
pilen) visar att flera järnoxider bygger upp glödskalet.  

F167, A189 (grävd grop) 
I fyndposten ingår flera olika materialkategorier. Åtminstone 3 olika 
typer kan urskiljas. 

1) I materialet finns flera tunna, relativt plana slaggkakor (ej skållor). 
De är jämntjocka, < 10 mm tjocka. Den största är ca 80×60 mm i plan 
med relativt jämna, närmast glasiga, ytor. På ena sidan finns flera 
insmälta kolstycken, 10×8 mm stora,. 

2) Slaggfragment som är mer oregelbundet formade än de platta 
kakorna, och också med högre densitet. De är mörkt grå och uppbyggda 
av väldefinierade små slaggsträngar, lokalt magnetiska, och är delvis 
sekundärt hopkittade med annat material. En av slaggerna väger 75 g och 
har måtten 55×50×20 mm. Vid delning framträder tydligt att material 
finns fastkittat sekundärt. I tvärsnittet syns också en homogent uppbyggd, 
något porös slagg, med form likt en liten smidesskålla. 

3) En tredje materialkategori utgörs av porösa klumpar som består av 
finkornigt hopkittat material med inslag av grus, kolstycken, 
slaggfragment samt i något fall små fragment av glödskal (Fig. 4a). De 
senare har också undersökts i mikroskop och har bekräftats vara typiska 
glödskal med väldefinierade tunna lager av flera olika järnoxider 
(Fig. 4b). 
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Tolkning av process inom BlM 26090 
Materialet som ingår i BlM 26090 ger en något motstridig bild av vilka 
processer som har bildat dem. Den större slaggen i F71 är tämligen typisk 
för järnframställning, medan några mindre slagger saknar tydliga drag för 
att avgöra deras härkomst. De är homogent uppbyggda, vilket är vanligt 
för slagger från framställning, samtidigt som de har ytterformer som 
antyder smide. Andra slagger är rikare på silikater, vilket är mer typiskt 
för smide. Och, allra mest karaktäristiskt för järnsmide, är förekomst av 
glödskal. Dessa som bildas när järnet bearbetas på städet ansamlas i dess 
närhet. Deras förekomst här, i hopkittade massor tillsammans med bland 
annat kolstycken, är också relativt vanligt från smedjor. I sammanfattning 
antyder slaggmaterialet att såväl framställning som smide av järn har ägt 
rum inom denna lokal. 

BlM 26610 
F5, A604 (järnframställningsugn) 
I fyndposten ingår 4 slaggstycken, med två olika former och storlekar.  

Långsmala, små, slaggsträngar 
Två av dem är långsmala slaggsträngar, med stearinliknande former (Fig. 
5a). De består av enskilda eller fåtal slaggsträngar. Den större väger 63 g 
och är 100×25×15 mm stor. Slaggsträngarna är inte helt cirkelformade i 
tvärsmitt utan snarare ovala, något ”tillplattade”. Båda har stelnat mot 
sandigt/grusigt underlag som delvis har fäst vid slaggen. Inslag av sandigt 
material finns även sporadiskt på slaggens överyta. Båda slaggerna är 
mestadels grå på vittrad yta. På färsk snittyta är slaggen mörkare grå och i 
tvärsnittet framträder tydligt en tät och homogent uppbyggd slagg. 

De är svagt magnetiska på överytan vilket antyder att de har stelnat 
utanför ugnen i en förhållandevis syrerik miljö. Även den något 
tillplattade formen är vanligt förekommande i slagger som har stelnat 
utanför ugnen. De är dock inga tappslagger.  

För att se om magnetismen på överytan kommer från förekomst av 
magnetit analyserades ett snitt av den större av dem i mikroskop. I 
snittytan framträder en homogent uppbyggd slagg bestående av wüstit, 
olivin och en glasfas. Dessutom förekommer små droppar av metalliskt 
järn fördelade över hela ytan, men den totala halten metalliskt järn är låg. 
Slaggen är tämligen finkornig vilket tyder på relativt snabb avsvalning, 
men inte så finkornig som brukar vara fallet när den har stelnat snabbt 
utanför ugnen. Inte heller finns det välmarkerade ytterskikt av magnetit 
som brukar finnas på tappslagger, även om det sporadiskt förekommer 
magnetitkristaller nära ytan (Fig. 5b). 

De iakttagelser som gjordes på hela slaggen vad gäller dess tillplattade 
form och magnetism på överytan, som antyder att slaggen har stelnat 
utanför ugnen, utan att vara en tappslag, får stöd av den metallografiska 
analysen. Främst gäller det observationen att det endast finns en 
sporadisk förekomst av magnetit på ytan och att slaggen inte visar tecken 
på så hastig avsvalning som sker vid slaggtappning. En del av slaggens 
magnetism kan snarare förklaras av dess innehåll av små droppar av 
metalliskt järn. Dessa är visserligen små men är jämnt spridda i hela den 
undersökta slaggen. 
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Figur 5a. F5, A604 (BlM 26610). Två långsmala slaggsträngar, med stearinliknande 
former. I brottytan på den vänstra syns hur den är uppbyggd av en tät och homogen 
slagg. 

 

 
 

 
Figur 5b. F5, A604 (BlM 26610). Övre bilden: foto från mikroskopet på slaggen till 
vänster i föregående figur. Slaggen består av wüsit (ljus), olivin (grå) och en glasfas 
(mörkare grå). Dessutom förekommer små droppar av metalliskt järn (vita). Svarta ytor 
är hålrum. Den grå ytan överst i bilden är utanför slaggen. Nedre bilden: detalj ur övre 
bilden där det finns en kant av magnetit (ljust grå) utanför wüstiten. 
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Tunna, större, slagger 
De andra två slaggerna är större, men tunna. De är uppbyggda av flera 
pålagrade små slaggsträngar, bitvis rejält trögflutna. Sandigt material är 
fastsmält på flera ytor vilket medför att det inte finns någon uppenbar 
bottenyta. En slagg förefaller vara något deformerad i varmt tillstånd 
(Fig. 6). 

Dessa båda slagger har inget specifikt karaktäristiskt utseende, de är 
snarare lite avvikande i formen även om deras homogena 
sammansättning, som framträder i delat snitt, är vanlig för 
reduktionsslagger från järnframställning. En tolkning är att de har rakats 
ut ur en blästugn, därav den svaga magnetismen på ytan som kan bero på 
förekomst av magnetit (se ovan) och delvis deformerade slaggsträngar, 
och att de har vänts från en sida till en annan så att sand har smält fast på 
flera sidor. 

 

 
Figur 6. F5, A604 (BlM 26610). En slagg som är uppbyggd av flera pålagrade små 
slaggsträngar, bitvis rejält trögflutna. Sandigt material är fastsmält på flera ytor. 

F51, A589 (golvlager i grophus) 
Slaggfragment, 49 g, 55×40×25 mm stort. Omagnetiskt. Fragmentet är 
oregelbundet i formen, med endast enstaka ursprungliga ytterkanter. Det 
utgörs av trögfluten slagg med en grå-svart yta där enstaka 
stearinformade slaggsträngar kan urskiljas. På brottytor framträder en 
porös slagg. Slaggsträngar har också flutit runt små kolstycken som har 
lämnat avtryck (Fig. 7). Några av dessa är långsmala, >25×6 mm stora. 
Andra visar dimensioner kring ca 7×4 mm i tvärsnitt. 

Slaggen uppvisar drag som är karaktäristiska för slagger från 
blästugnar med underliggande slagguppsamlingsutrymme. 

F61, L611 (kulturlager) 
Tre små slagger, troligen nästan ursprunglig storlek. De är trögflutna med 
antydan till stearinformade strängar. Två av dem är omagnetiska, en är 
svagt magnetisk. De är alla grå på ytan och en av dem har fastsmält 
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sandigt/grusigt material på en sida. Den största väger 22 g och är 
oregelbundet oval i formen 40×35×13 mm. 

Dessa tre små slagger har form och innehåll som förknippas med 
slagger från blästugnar med underliggande slagguppsamlingsutrymme. 
 

 
Figur 7. F51, A589 (BlM 26610). Litet slaggfragment med flera tydliga kolavtryck. 
Enskilda slaggsträngar kan också urskiljas. 

F98, L520 (grophus) 
Ett slaggfragment som är uppbyggt av flera mindre stearinformade 
slaggsträngar som är någon eller några centimeter i diameter, i vissa fall 
med något större slaggvolym. De flesta ytor är brottytor. Slaggens totala 
vikt är 286 g, storlek 70×65×60 mm. Slaggen har i botten stelnat mot ett 
sandigt(?) underlag med inslag av små stenar, som har fäst mot slaggen. 
Överytan är oregelbundet uppbyggd av stearinformade slaggsträngar som 
lokalt troligen har stelnat mot någon begränsningsyta. Kolavtryck saknas 
och slaggen är omagnetisk. Slaggen är mestadels tät, men lokalt bl.a. 
centralt i slaggsträngarna, förekommer lite hålrum. 

Slaggen är del av en större bottenslagg från en blästugns 
slagguppsamlingsutrymme. 

Tolkning av process inom BlM 26610 
Slaggerna från den undersökta järnframställningsugnen (A604) och 
omgivande kulturlager och grophus härrör alla sannolikt från 
järnframställning i blästugn med underliggande 
slagguppsamlingsutrymme. Det senare innebär att slaggen har runnit 
vertikalt ner genom ugnen och samlats i dess nedre del. De 
stearinliknande strängar som insamlats från ugnen (F5) visar dock drag 
som inte är vanligt för sådan slaggseparation. Dels är de något 
tillplattade, dels är de magnetiska på överytan. Magnetismen beror till en 
liten del på förekomst av magnetit, en järnoxid som bildas vid god 
tillgång på syre. Sådant finns normalt inte i en blästugn med reducerande 
miljö dvs. mindre tillgång på syre. Den järnoxid som bildas då är wüstit, 
som finns i slaggens nedre delar. Normalt uppträder detta i tappslagger, 
men dessa slagger saknar yttre former som antyder slaggtappning. 
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Magnetismen beror också på förekomst av droppar av metalliskt järn som 
är fördelade i slaggen. Slaggens jämna, finkorniga uppbyggnad talar 
också för att den inte har tappats ut. Om så var fallet borde ytterkanten ha 
varit betydligt finkornigare. Troligen har de ändå stelnat utanför ugnen. 
De kan ha runnit ut ur ugnen genom en öppning för bläster eller någon 
annan öppning där man har kontrollerat processen i ugnen. De båda större 
slaggbitarna, med sand på flera ytor är också något problematiska i sin 
uppbyggnad. Slaggen i sig är homogen, vilket är typiskt för 
reduktionsslagger, men den yttre formen, där stearinsträngar ser 
deformerade ut, är anmärkningsvärd. Möjligen skulle dessa former kunna 
uppstå när flytande eller seg slagg dras/rakas ut ur ugnen. Det innebär 
återigen att slagg inte har tappats ur ugnen, dvs. slaggtappning har inte 
varit den metod man har använt utan slagg har tagits ur ugnen mer 
mekaniskt. Om dessa slagger påträffades i slagguppsamlingsutrymmet 
borde det följaktligen innebära att slagg har återförts till gropen.  

 

 
 

 
Figur 8. Slagg från Lager 3 (utstickande lagerrest) (BlM 27522). Del av slagg, ca halv 
smidesskålla med skålformad botten (övre bilden). Nedre bilden visar ett delat tvärsnitt 
som domineras av homogent uppbyggd slagg (den jämna grå ytan med små hålrum). 
Endast den övre delen avviker med insmälta, delvis smälta kiselrika mineralkorn (ljusa). 
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Figur 9. Från Lager 3 (ur profil) (BlM 27522). Oregelbundet poröst stycke med glasartad 
yta (övre bilden). I nedre bilden delat tvärsnitt som visar ett heterogent uppbyggt stycke. 
Det domineras av kvartskorn, lokalt något smälta och omgivna av glasigt material, 
eventuellt med inslag av slagg. 

BlM 27522 
Lager 3 (utstickande lagerrest) 
Del av, ca halv, slagg (Fig. 8), i plan ursprungligen cirkelform med 
diameter ca 120–130 mm. Vikt 505 g. I profil framträder en konvex 
botten och plan överyta, s.k. plankonvex. Tjocklek centralt ca 50 mm, i 
kanterna ca 10–15 mm. Slaggen är svagt magnetisk längs kanterna. 
Botten har en något ojämn yta, men saknar fastsmält eller fastkittat 
material som kan vara vanligt förekommande. Överytan är delvis ojämn 
och glasig. I delat tvärsnitt framträder en mestadels homogent uppbyggd 
slagg. I stereolupp syns tydligt relativt grova olivinkristaller och en 
omgivande glasfas. Slaggen är mestadels fattig på hålrum men lokalt, 
bl.a. längs bottenytan finns några större hålrum. I övre delen finns ett 
skikt, någon centimeter tjockt men varierande, av insmälta, delvis smälta 
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kiselrika mineralkorn. I detta skikt finns också ett fåtal millimeterstora 
droppar av metalliskt järn. 

Slaggens yttre, med plankonvex form, är typiskt för smidesskållor. 
Den homogena uppbyggnaden är inte helt karaktäristisk för sådana men 
förekommer av och till bland annat i medeltida kontexter. 

Lager 3 (ur profil) 
Oregelbundet poröst stycke, del av ursprungligen större tycke som saknar 
tydlig smidesskålleform men är något skålformad med en mestadels grå-
svart matt yta. Motstående sida har lokala inslag av insmälta kiselrika 
korn (Fig. 9). Största bredd ca 110 mm, maximal tjocklek ca 40 mm 
centralt, och något tunnare, ca 15 mm mot kanterna. Vikt 238 g. 
Omagnetisk. 

I delat tvärsnitt längs en kant framträder ett heterogent uppbyggt 
stycke. Det domineras av kvartskorn, lokalt något smälta och omgivna av 
glasigt material, eventuellt med inslag av slagg främst i ytterkanter. 
Stycket är huvudsakligen inte slagg, inte heller smält lera utan snarare 
smälta stenar, möjligen del av vägg.  

 

 
Figur 10a. Från Lager 2 (BlM 27522). Platt, magnetiskt fragment omgivet av 
korrosionsprodukter. 

Lager 2 
Magnetiskt järnfragment i form av en tunn rektangulär, något välvd platta 
(Fig. 10a). I ena kortsidan är den kraftigt uppspjälkad i två halvor, 
troligen en sekundär effekt. Möjligen har den korroderat längs en tidigare 
hopvikning. Stycket är 45–55×20–25×4 mm stort och väger 27 g. 

Ett snitt gjordes vid den kompletta kortsidan. I snittet framträder flera 
lager av rost. Inget metalliskt järn kan observeras vare sig med blotta ögat 
eller vid undersökning i stereolupp.  

För att se om det finns metall i mikroskala eller om strukturer i rosten 
kan avslöja eventuella slaggförekomster eller smidestekniker gjordes en 
undersökning på ett polerat prov i mikroskop. I den metallografiska 
undersökningen visar det sig dock att det inte finns vare sig metalliskt 
järn, korroderat järn eller den förväntade typen av slaggrester. Allt i 
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snittet är i stället hopkittat material, där kittet utgörs av 
korrosionsprodukter, dvs. rost, som har byggts upp till en väldefinierad 
form. Bland materialet som finns hopkittat är glödskal ett markant inslag 
(Fig. 10b). Det innebär att det som till det yttre förefaller vara del av ett 
järnföremål eller järnavfall från smide inte är det. Visserligen är det avfall 
från smide, med den rikliga förekomsten av glödskal, men det är endast 
en sekundär bildning. 
 

 
Figur 10b. Från Lager 2 (BlM 27522). Foto från mikroskopet på polerat tvärsnitt. Rost i 
flera grå nyanser dominerar i snittet. Metall saknas. De tunna, något ljusare skivorna är 
glödskal (jämför figur 4b på glödskalsdetalj från F167, BlM 26090). 

”Utschaktat” 
Kraftigt magnetiskt järnfragment i form av en tunn rektangulär, eller 
snarare parallellogramformad, platta, med påväxt av rost. 80×30×1,5 mm, 
37 g.  

En snittyta vid ena kortsidan visar att fyndet inte är jämntjockt utan 
snittet har snarare formen av en långsmal, något svängd, triangel som är 
ca 3 mm vid basen. I snittet framträder växelvis metalliskt järn och rost. 
Längs ytterkanten finns också en tunn strimma av koppar, eller 
kopparlegering, som kan följas runt i stort sett hela fyndet, även där järn 
saknas (Fig. 11a). 

Tvärsnittet undersöktes i mikroskop (Fig. 11b-e) och fler detaljer kring 
metallerna kunde noteras. Den kärna av metalliskt järn som finns bevarad 
är huvudsakligen perlit med mindre mängder ferrit i kornkontakterna, 
dvs. stål (Fig. 11b). I ytterkanterna framträder tydligt kontakten mellan 
stål och koppar (Fig. 11c-d), eller snarare en kopparlegering (en flerfasig 
textur som uppkommer när koppar är blandat med t.ex. tenn eller zink 
kan anas i mikroskop; Fig. 11e). Längs kontaktytan finns en dendritisk 
textur där metallerna är integrerade med varandra. Detta mönster visar att 
de två har smälts samman. 
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Figur 11a. Från ”Utschaktat” material (BlM 27522). Platt, magnetiskt järnfragment. 
Delat snitt vid kortsidan i bildens förgrund visar att mycket av järnet är korroderat (grå 
ytor) och en tunn strimma av kopparlegering finns runt järnets ursprungliga ytterkant. (se 
pilen). 

 

 
Figur 11b. Foto från mikroskopet på polerat och etsat prov från högra rutan i figur 11a. I 
centrum syns kärnan av stål i form av perlit (blå-brun) med ferrit (ljus) längs 
kornkontakterna. Denna omges av korroderad metall (grå). 

 

 
Figur 11c. Foto från mikroskopet på polerat prov från vänstra rutan i figur 11a. Det 
mesta är korroderad metall (flera grå nyanser). Järnet är ljusgrått och den yttre svagt 
röda kanten är kopparlegering. Se även i detalj i figur 11d.  
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Figur 11d. Detalj från figur 11c. Kontakt mellan kopparlegering överst och järn/stål 
underst. Båda är omgivna av grå korrosionsprodukter.  

 

 
Figur 11e. Detalj på polerat och etsat prov från ytterkanten av fyndet. Två nyanser av 
gulrött liksom flera grå faser är karaktäristiska för kopparlegering (och inte koppar).  

 

Tolkning av process och material inom BlM 27522 
De fyra fyndposterna som har undersökts har alla olika karaktär, men har 
en samhörighet vad gäller tillverkningsprocess. En av dem är del av en 
slagg, troligen en smidesskålla. Denna förefaller vara tämligen homogent 
uppbyggd vilket är vanligast för smidesskållor från en första 
slaggrensning av ett slaggrikt järn snarare än från föremålssmidet. Det 
förekommer dock liknande homogena, tämligen tjocka, smidesskållor 
från medeltida smide. Ett heterogenare stycke är det med slaggliknande 
yttre, åtminstone på en sida, men som huvudsakligen består av delvis 
smälta stenar. Troligen hör det hemma i smide och är en del av 
konstruktionen. I många fall hade man snarare förväntat sig smält lera 
från en lerklädd härd som har smält men här rör det sig om betydligt 
grövre material. Dess påverkan av värme är dock av den omfattning man 
kan förvänta sig från ett metallhantverk. 

Inledningsvis antog vi att det  fanns två järnföremål bland 
fyndposterna. Efter mer detaljerade analyser blev det dock aktuellt med 
en omtolkning. Det ena förmodade föremålet, eller halvfabrikatet, från 
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Lager 2 som föreföll vara helt upprostat visade sig visserligen höra 
hemma i smidet men består av en stor mängd glödskal som är hopkittade 
av rost.  

Det andra förmodade järnföremålet har en del metalliskt järn, eller 
snarare stål, bevarat även om det är delvis upprostat. Men, det kanske 
mest intressanta med detta föremål är den yttre beläggning av en 
kopparrik legering som finns runt hela föremålet. Dels antyder det att 
föremålet bör vara färdigsmitt, där beläggning är påsmält i ett sista steg, 
dels att det funnits tillgång till flera metaller på platsen. I detta skede är 
det dock osäkert om det är ett lokalt hantverk eller om det har annat 
ursprung. 

 

 
Figur 12. F1 (BlM 27859). Oregelbundet, omagnetiskt litet slaggfragment som saknar 
ursprunglig yta, med flera kolavtryck (parallella linjer). 

BlM 27859 
F1 
Oregelbundet, omagnetiskt litet slaggfragment som saknar ursprunglig 
yta. 35×30×20 mm, 23 g. Stycket utgörs av trögfluten slagg som är något 
brunvittrad på ytan. Det innehåller fler tydliga kolavtryck som är 
åtminstone ca 10×10 mm stora (Fig. 12). 

Slaggens utseende och avsaknad av ytterformer försvårar tolkningen 
om dess ursprung men troligen är den från järnframställning i blästugn 
med underliggande slagguppsamling. 

F2 
Oregelbundet, omagnetiskt litet slaggstycke. Troligen är tjockleken 
ursprunglig, ca 5 mm. I övrigt mest brottytor. I plan är den ca 23×17 mm 
stor. Vikt 7 g.  

Trots att stycket är litet är det möjligt att se att den är uppbyggd av 
flera pålagrade små slaggsträngar vilket är typiskt för slagger från en 
blästugns underliggande slagguppsamlingsutrymme. 
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F3 
Oregelbundet, rostbrunt fragment utan uppenbar slaggkaraktär eller 
flytstruktur på ytan (Fig. 13a). Relativt tungt och magnetiskt, lokalt 
starkare magnetiskt vilket antyder ett järninnehåll. Stycket är i det 
närmaste triangelformat i plan, ca 40×40 mm med en tjocklek på ca 
17 mm. Vikt 36 g. 

Vid delning av stycket framträder en kärna av otätt metalliskt järn som 
är omgivet av slagg och smält kiselrikt material. 

Snittet är undersökt i mikroskop. Här syns små mängder svampigt 
format metalliskt järn samt en del ytor där det svampiga järnet har rostat. 
Runt järnet finns också en del slagg som domineras av olivin och glas 
(Fig. 13b).  

 

 
Figur 13a. F3 (BlM 27859). Oregelbundet, rostbrunt fragment utan uppenbar 
slaggkaraktär eller flytstruktur på ytan. Innehåller svampigt metalliskt järn. 

 

 
Figur 13b. F3 (BlM 27859). Foto från mikroskopet på polerat tvärsnitt. Små svampiga 
ansamlingar av metalliskt järn(i vitt) som delvis har rostat (ljust grått runt det vita). 
Omgivet av slagg bestående av olivin (grå) och glas (mörkare grå). 
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Tolkning av process inom BlM 27859 
De två små slaggfragmenten är verkligen små, och saknar många av de 
karaktäristiska drag som är användbara för att urskilja olika processled 
såväl som mer detaljer kring process och anläggning. Men, trots sin 
litenhet uppvisar de huvudsakligen uppbyggnad som är karaktäristisk för 
järnframställning i blästugn. Blästugn av den typ där slaggen samlas i ett 
underliggande slagguppsamlingsutrymme. Dessvärre är det inte möjligt 
att uttala sig mer detaljerat än så, vare sig om storlek, form eller 
byggnadsmaterial på ugnen. På grund av slaggernas avsaknad av 
informativa detaljer är det också svårt att hitta andra likheter och/eller 
skillnader med de slagger som finns från BlM 26610, med tydligare 
koppling till järnframställning. 

Med hjälp av den mer i detalj analyserade klumpen kan vi se att den 
visserligen innehåller en del järn men endast i små svampiga formationer 
omgivet av slagg, vilket är karaktäristiskt för järn som har gått förlorat 
redan i samband med järnframställning. Det kan röra sig om järn som har 
bildats under processen men inte i direkt anslutning till järnsmältan, 
ibland benämnd luppen, som sedan har tagits ur ugnen för att smidas 
vidare. 

Diskussion och tolkning 
Det arkeometallurgiska materialet från fyra undersökta lokaler i 
Hjortsberga socken är begränsat. Ändå uppvisar det en kontinuitet av 
järnframställning och smide. Här finns också tecken på att koppar och 
kopparlegeringar har ingått i hantverket. Tidigare finns det presenterat 
från järnålderns Johannishus 1:2 (BlM 26090). Nu blev det påtalat även 
från den nyligen undersökta medeltida ässjan i Västra Vång (BlM 27522). 

De fyra platserna sammanfattas i korthet nedan och jämförs sedan med 
några andra observationer från landskapet. 

BlM 26090 
Materialet från BlM 26090 är varierat. Här finns slagger, bland annat en 
större slagg med rikligt med kolavtryck, som är typiska för 
järnframställning i blästugn, några som saknar tydliga definierande drag, 
samt tydliga tecken på föremålssmide i form av glödskal. I 
sammanfattning antyder slaggmaterialet följaktligen att såväl 
framställning som smide av järn har ägt rum inom denna lokal. 

BlM 26610 
Slaggerna från den undersökta järnframställningsugnen (A604) och 
omgivande kulturlager och grophus härrör alla sannolikt från 
järnframställning i blästugn med underliggande 
slagguppsamlingsutrymme. Några av slaggerna har dock former och 
sammansättning som är mer typiska för slagger som har stelnat utanför 
ugnen. Så kan förmodligen vara fallet här, men det rör sig inte om ugnar 
med slaggtappning utan snarare om ugnar där uppsamling i den nedre 
delen sannolikt har varit avsikten och det mesta har troligen samlats där. 
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En del slagg kan dock ha runnit ut ur ugnen eller rensats ut mekaniskt 
under processens gång. Det innebär att det har funnits möjlighet att öppna 
ugnen åtminstone av och till när framställningen pågick. 

BlM 27522 
Materialet från BlM 27522 hör huvudsakligen hemma i smidet. Härifrån 
finns en smidesskålla, liksom annat smidesavfall. Dessutom finns ett 
järnföremål med en beläggning av kopparlegering.  

BlM 27859 
Slaggerna och järnklumpen från BlM 27859 är tämligen anonyma men de 
fåtal drag som kan urskiljas tyder på att de kommer från järnframställning 
i blästugn, precis som slaggerna från BlM 26610. De påminner delvis om 
några av de små fragment som också finns i BlM 26090 och BlM 26610. 

En utblick i Hjortsberga socken och Blekinge 
En genomgång av kända slaggförekomster och järnframställningsplatser i 
Blekinge har tidigare gjorts av Nilsson (1981). Arbetet har visserligen 
några år på nacken men ger en bra grund till fortsatta studier. I rapporten 
beskrivs och diskuteras spridning av järnframställningen i landskapet i 
relation till råvaruförekomster, kommunikationsleder och handelsplatser. 
En del slaggförekomster presenteras också i en enklare tabell vad gäller 
slaggernas utseende. Uppgifterna är dock inte tillräckligt utförliga för att 
man ska kunna skapa sig en uppfattning om utseende och ursprung. 
Författaren menar dock att så gott som alla slagger är från 
järnframställning i ugn där slaggen har separerats vertikalt från järnet och 
samlats i en underliggande grop eller i ugnens nedre del. Han framför 
dock även att ugnar med slaggtappning har funnits, något som vi inte har 
noterat i de nu undersökta slaggerna. En av lokalerna som ingår i 
uppsatsen är RAÄ82 i Hjortsberga sn. Den har också varit föremål för en 
mindre provundersökning, vid läget för en förmodad ugn. Dessvärre 
påträffades inga ugnsrester men väl slaggvarp med tre ovala 
bottenskållor, ibland kallade bottenslagger, 40×30 cm stora i plan och 
15 cm tjocka. Detta är viktig information som skvallrar om ugnens minsta 
mått i dess nedre del, vilket är betydligt mindre än de 80 cm som 
rapporteras som ugnsdiameter för A604 (Henriksson 2008). Inga av 
slaggerna i denna undersökning når upp vare sig de dokumenterade 
bottenslaggerna, eller ugnsdiametern, men i flera fall är det endast 
fragmentariska slagger som har studerats. Vi får också ha i åtanke att det 
inte är alla ugnar som bygger upp stora slaggklumpar utan varianter med 
en stor mängd mindre slagger, som inte har fyllt upp hela utrymmet, finns 
också. 

En stor del av lokalerna presenteras, mer eller mindre säkert, vara av 
medeltida datering. En datering som också sammanfaller med det järn 
som har ansetts vara en handelsvara, dvs. ”Blekung Jern”, som vi dock 
inte behandlar utförligare i detta sammanhang. Järnhanteringen ha dock 
äldre anor i landskapet, något som en del av materialet som ingår i denna 
undersökning har demonstrerat, inte minst blästugnen A604 (BlM 26610) 
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med datering till tiden för Kristi födelse. Även boplatsen med 
metallhantverk från romersk järnålder och in i yngre järnålder (BlM 
26090) uppvisar såväl järnframställning som smide på platsen. 

En nyligen genomförd arkeologisk undersökning längre österut i 
Blekinge, i Jämjö socken, kunde också påvisa järnframställning under 
folkvandringstid/vendeltid (Willim & Grandin 2010) i anslutning till en 
boplats. Slaggerna är till största del s.k. stearinslagger som är täta och 
flutna i stearinliknande strängar. Detta är s.k. bottenslagger där slaggen 
runnit genom ugnen och samlats i botten, vanligen i en underliggande 
slagguppsamlingsgrop, men har inte format de tydliga bottenskållor som 
beskrivs av Nilsson (1981). De liknar snarare en del av slaggerna som 
ingått i denna undersökning även om större stearinformade slagger inte 
har observerats i denna undersökning. Från järnframställningsplatsen i 
Jämjö fanns även ugnsvägg och infodringsmaterial av lera som visar att 
ugnsschaktet har varit lerbyggt. Pinn- och vidjeavtryck på ett par av 
ugnsväggsbitarna antyder att ugnen i Jämjö byggts med lera runt en 
stomme av vidjor. Om detta förekommer från någon av de nu undersökta 
platserna i Hjortsberga är osäkert då vi ej har haft tillgång till hela 
materialet.  

Fortsatta undersökningar och analyser 
Järn, såväl produkten, som hantverket, har haft betydelse i Blekinge inte 
bara under medeltid utan även tidigare under en lång period under 
järnåldern. Att såväl järnframställning i blästugnar och smide i ässjor har 
ägt rum är känt. Däremot finns mer att ta reda på om ugnarnas 
utformning vad gäller byggnadsmaterial, form och storlek och inte minst 
hur järnet separerades från slaggen. För framtida undersökningar är detta 
något att ta avstamp i. Även om inte ugnar och härdar finns bevarade kan 
noggrann genomgång av slagger och väggrester bidra med detaljer som är 
användbara för att rekonstruera ugnens och härdens utformning. Några 
riktade analyser av urval av slagger, infodringar m.m. kan ge ytterligare 
besked om råvaror såväl för framställningen i form av malm som leran 
och dess egenskaper för ugnsbyggnad. 

Minst lika viktigt är att undersöka metallen. Redan det järn som gått 
förlorat vid framställningen kan ge information om det var järn eller stål 
som skulle tillverkas. Eventuella ämnesjärn och smidda föremål kan 
också analyseras vidare för att se hur smederna har kunnat kombinera det 
mjukare järnet och det hårdare stålet för att smida föremål med specifika 
egenskaper. Det fåtal metallografiska analyser som har genomförts på 
järn från Blekinge (t.ex. Nilsson 1981 och Willim & Grandin 2010) visar 
att både mjukt järn och hårdare stål förekommer, liksom fosforjärn som 
var vanligt i järn framställt i blästugnar och som ger en hårdhet i 
kombination med smidighet till järnprodukten. De fåtal järnfynd som har 
analyserats här visar endast ett litet utsnitt av vad som är möjligt att 
undersöka. Mycket finns kvar att undersöka vad gäller kvalité och 
använda smidestekniker. 
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Figurer 

Figur 1. Översiktsfoto med de undersökta lokalerna markerade. Bild från Blekinge museum. 

Figur 2. F71, A383 (BlM 26090). Bottenslagg med rikliga mängder kolavtryck. 

Figur 3. F159, A324 (BlM 26090). Litet oregelbundet slaggfragment som är kraftigt 
vittrat på ytan men en antydan till flutna slaggsträngar finns (bakre delen). I delat 
tvärsnitt framträder en mycket homogent uppbyggd slagg. 

Figur 4a. F167, A189 (BlM 26090). En porös klump som består av finkornigt hopkittat 
material med inslag av grus, kolstycken, slaggfragment samt i något fall små fragment av 
glödskal (vid pilen). 

Figur 4b. F167, A189 (BlM 26090). Foto från mikroskopet på polerat tvärsnitt genom 
glödskal. Skalet är endast drygt 200 mikrometer tjockt. Flera ljusa nyanser (gräns vid 
pilen) visar att flera järnoxider bygger upp glödskalet.  

Figur 5a. F5, A604 (BlM 26610). Två långsmala slaggsträngar, med stearinliknande 
former. I brottytan på den vänstra syns hur den är uppbyggd av en tät och homogen 
slagg. 

Figur 5b. F5, A604 (BlM 26610). Övre bilden: foto från mikroskopet på slaggen till 
vänster i föregående figur. Slaggen består av wüsit (ljus), olivin (grå) och en glasfas 
(mörkare grå). Dessutom förekommer små droppar av metalliskt järn (vita). Svarta ytor 
är hålrum. Den grå ytan överst i bilden är utanför slaggen. Nedre bilden: detalj ur övre 
bilden där det finns en kant av magnetit (ljust grå) utanför wüstiten. 

Figur 6. F5, A604 (BlM 26610). En slagg som är uppbyggd av flera pålagrade små 
slaggsträngar, bitvis rejält trögflutna. Sandigt material är fastsmält på flera ytor. 

Figur 7. F51, A589 (BlM 26610). Litet slaggfragment med flera tydliga kolavtryck. 
Enskilda slaggsträngar kan också urskiljas. 

Figur 8. Slagg från Lager 3 (utstickande lagerrest) (BlM 27522). Del av slagg, ca halv 
smidesskålla med skålformad botten (övre bilden). Nedre bilden visar ett delat tvärsnitt 
som domineras av homogent uppbyggd slagg (den jämna grå ytan med små hålrum). 
Endast den övre delen avviker med insmälta, delvis smälta kiselrika mineralkorn (ljusa). 

Figur 9. Från Lager 3 (ur profil) (BlM 27522). Oregelbundet poröst stycke med glasartad 
yta (övre bilden). I nedre bilden delat tvärsnitt som visar ett heterogent uppbyggt stycke. 
Det domineras av kvartskorn, lokalt något smälta och omgivna av glasigt material, 
eventuellt med inslag av slagg. 

Figur 10a. Från Lager 2 (BlM 27522). Platt, magnetiskt fragment omgivet av 
korrosionsprodukter. 

Figur 10b. Från Lager 2 (BlM 27522). Foto från mikroskopet på polerat tvärsnitt. Rost i 
flera grå nyanser dominerar i snittet. Metall saknas. De tunna, något ljusare skivorna är 
glödskal (jämför figur 4b på glödskalsdetalj från F167, BlM 26090). 
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Figur 11a. Från ”Utschaktat” material (BlM 27522). Platt, magnetiskt järnfragment. 
Delat snitt vid kortsidan i bildens förgrund visar att mycket av järnet är korroderat (grå 
ytor) och en tunn strimma av kopparlegering finns runt järnets ursprungliga ytterkant. (se 
pilen). 

Figur 11b. Foto från mikroskopet på polerat och etsat prov från högra rutan i föregående 
figur. I centrum syns kärnan av stål i form av perlit (blå-brun) med ferrit (ljus) längs 
kornkontakterna. Denna omges av korroderad metall (grå). 

Figur 11c. Foto från mikroskopet på polerat prov från vänstra rutan i figur 11a. Det 
mesta är korroderad metall (flera grå nyanser). Järnet är ljusgrått och den yttre svagt 
röda kanten är kopparlegering. Se även i detalj i figur 11d.  

Figur 11d. Detalj från figur 11c. Kontakt mellan kopparlegering överst och järn/stål 
underst. Båda är omgivna av grå korrosionsprodukter.  

Figur 11e. Detalj på polerat och etsat prov från ytterkanten av fyndet. Två nyanser av 
gulrött liksom flera grå faser är karaktäristiska för kopparlegering (och inte koppar).  

Figur 12. F1 (BlM 27859). Oregelbundet, omagnetiskt litet slaggfragment som saknar 
ursprunglig yta, med flera kolavtryck (parallella linjer). 

Figur 13a. F3 (BlM 27859). Oregelbundet, rostbrunt fragment utan uppenbar 
slaggkaraktär eller flytstruktur på ytan. Innehåller svampigt metalliskt järn. 

Figur 13b. F3 (BlM 27859). Foto från mikroskopet på polerat tvärsnitt. Små svampiga 
ansamlingar av metalliskt järn(i vitt) som delvis har rostat (ljust grått runt det vita). 
Omgivet av slagg bestående av olivin (grå) och glas (mörkare grå). 
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Inledning och syfte 
Vid ett flertal tillfällen har Blekinge museum genomfört olika arkeologiska fältarbeten invid 
Johannishusåsen i Hjortsberga socken, och i direkt anslutning till Västra Vångs by. De 
viktigare undersökningarna är sammanfattande i två arkeologiska rapporter, utgivna av 
Blekinge museum (Henriksson 2006; 2008).  
Vid flera av dessa undersökningar har tydliga spår efter metallhantverk påträffats, vilket bland 
annat har bekräftats i form av analyser av slagg och metall från olika undersökningar, som 
utförts av Geoarkeologiskt Laboratorium i Uppsala (Grandin 2011).  
Analyserna berörde arkeometallurgiskt material från fyra undersökningar inom Västra Vång, i 
Blekinge Museums accessionskatalog benämnda BlM 26090, BlM 26610, BlM 27522 samt 
BlM 27859. Slagger från blästugn finns i samtliga material utom BlM 27522, och dessutom 
finns rester efter en blästugn inom BlM 26610. Material ur BlM 26090 uppvisar även även 
tydliga spår efter smide i form av glödskal. I anslutning till byn har man därmed belagt både 
framställning och smide av järn.  
Smide, i form av slaggrester, har vidare belagts vid undersökning av en medeltida ässja (BlM 
27522). Från denna plats analyserades även järnföremål, och analysen visade bland annat att 
ett föremål hade belagts med en kopparlegering.  
 
En viktig del i metallhantverket är de föremål och konstruktionselement som framställts av 
lera, och som sedan använts i den metallurgiska processen. Dessa kan vara deglar, gjutformar, 
lödningskavaletter, delar av ugnar samt andra fragmentariska rester efter hantverk med 
ovanligt höga temperaturer. 
I ett försök att påvisa eller avfärda eventuellt metallurgiskt hantverk via den brända leran, har 
denna studerats utifrån frågeställningen; Är det möjligt att påvisa metallhantverk med hjälp av 
den brända leran från Västra Vång? Om det fanns spår efter detta kan sannolikt den brända 
leran tillföra viktig information om metallhantverket i Västra Vång. 
I samband med genomgången har även keramikmaterialen studerats på nytt, och de främsta 
syftena är att i mera detalj datera lämningarna, att identifiera eventuella importer samt att 
tillföra annan viktig kunskap utifrån ett socialt perspektiv. 
 
Keramik och bränd lera har studerats ur materialen BlM 26090 och BlM 26610. BlM 27522 
bestod nästan enbart av slaggrester och järnföremål, medan BlM 27859 utgjordes av ett 
sökschakt och antalet andra fynd var ytterst begränsat. Det är viktigt att notera att både leran 
och keramiken har bedömts utan kunskap om den preliminära tolkningen av kontexten och 
den metallurgiska analysen. 
 
Bränd lera 
 
Definitioner 
I rapporten förekommer vissa begrepp som används frekvent om bränd lera.  
En bränd lera och keramik är i grunden detsamma, men tolkningen av funktionen skiljer 
föremålen åt. Keramik är namnet på i första hand kärl, men även föremål som sländtrissor och 
kritpipor brukar benämnas för keramik. Däremot är byggnadsmaterial, som exempelvis 
klinelera, kakel, tegel, ugnsväggar med mera bränd lera. Till gruppen bränd lera hör även 
gjutformar, deglar och lödningskavaletter. Föremål som lerskivor, eldbockar, lerblock och 
vävtyngder klassificeras oftast som bränd lera, men kan ibland definieras som keramik.  
I denna studie är endast kärlen keramik, och resterande i lera tillhör gruppen obränd eller 
bränd lera. 
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Upp till 450°C riskerar en lera att åter lösas upp, och man måste därmed bränna leran till 
minst 450°C för att den skall hålla ihop och vara fast. I en vanlig härd uppnår man 
temperaturer på cirka 650°C, och många keramikkärl har bränts till omkring 700°C. Föremål 
som använts inom kopparhantverk uppvisar temperaturer på över 1000°C, och från omkring 
1050°C börjar en lera sintra och tappa sin form. Ytan på leran blir korning och mycket hård. 
Beroende på det kemiska innehållet i leran börjar den smälta vid omkring 1250-1300°C, och 
vid denna temperatur förlorar föremålet helt sin form. En stengodslera innehåller däremot 
kaolin, vilket gör den värmebeständig och den tål normalt mer än 1500°C utan att förlora sin 
form. 
 
Täta finleror, som består av ler och silt, är inte lika värmetåliga som leror som innehåller 
naturligt eller tillsatt sand eller tillsatt krossad bergart. I en härd eller i en grop kan 
temperaturen vara ojämn och stiga mycket kraftigt, och därför måste det finnas större korn 
som tar upp spänningar i godset som uppkommer vid och efter upphettningen. Saknas det 
större korn riskerar leran att spricka. Det var först under högmedeltid som man kunde 
kontrollera bränningarna, i form av tvåkammarugnar, och då kunde man också använda andra 
typer av lera till keramik.  
Därmed baseras tolkningarna på lerans grovhet, och en grov lera var mera värmetålig än en 
finare.  
 
Man kan även blanda växtmaterial i leran, vilket normalt återfinns i klinelera. Växtmaterialet 
fungerade som bindemedel, och höll ihop lerstyckena. Däremot fick man åter kontrollera 
temperaturen, då man inte kan bränna en växtmagrad lera alltför högt, utan att det skedde 
under viss kontrollerade former. Därmed har växtmagrad lera i första hand tolkats som 
klinelera, men den kan ha använts inom metallhantverk, i exempelvis kupolen i en ugn.  
 
Föremål

Antal fragment Vikt (g) Antal fragment Vikt (g)
Obränd vävtyngd 29 571 0 0
Bränd vävtyngd 77 518 77 384
Klinlera 164 20
Blästerskydd 15 93 0
Ugnsvägg 207 574
Smält lera 974 34
Sintrad lera 49 3
Övrig bränd lera 646 2426
Övrig obränd lera 10 0

3232 3441

26090 26610

 
Tab. I. Olika typer av bränd lera har påträffats vid undersökningarna kring Västra Vång. 
  
 
Vävtyngder 
De tydligaste artefakterna av bränd lera är vävtyngder, och det har påträffats både brända och 
obrända vävtyngder. Tyvärr har inga vävtyngder kunnat rekonstrueras i sin helhet. 
Från BlM 26090 fanns 77 fragment av brända vävtyngder, och deras vikt var 518 g. Dessa 
fanns i följande anläggningar; härd A23, grop A187, grop A192, grop A319, grop A320, härd 
A324 samt matjordslager A500. Vävtyngderna var därmed främst koncentrerade till gropar 
och härdar. Vävtyngden (F132) i matjordslagret A500 var ornerad med cirklar och fragmenten 
(F78) i härd A23 hade ornerats med en stämpel. Ornering på vävtyngder är inte ovanligt, och 
förekommer bland annat på vikingatida boplatser, som exempelvis Birka i Mälardalen och 
Löddeköpinge i västra Skåne (Andersson 2000).  
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I matjordslagret A500 fanns delar från ett föremål (F145) som kan ha fungerat som antingen 
en vävtyngd eller ett blästermunstycke. Fragmenten är välbrända och skulle kunna fungera för 
både textilt och metallhantverk.  
Antalet fragment av brända vävtyngder i BlM 26010 har likaledes beräknats till 77 stycken, 
med en vikt av 384 g. Fragmenten fanns i stolphål A504, grophus A520, stolphål A524, 
kulturlager A611 samt i grop A628.  
Samtliga vävtyngder var oornerade. 
  
Obrända vävtyngder påträffades endast inom BlM 26090 och antalet fragment var 29, och 
dess vikt var 571 g. Fragmenten fanns i grop A192 och i grophus A323.  
 
Utifrån övrigt fyndmaterial kan vävtyngderna dateras till vikingatid.  
 
Klinelera 
Lera med mycket höga halter av organiskt material, och som inte varit utsatt för alltför höga 
temperaturer har bedömts vara klinelera. Det är lera som främst använts till husväggar, men 
man kan även ha klinat andra objekt, som exempelvis staket. 
I BlM 26090 påträffades 164 g lerklining, fördelat på fem anläggningar. I grop A118, stolphål 
A158 tillhörandes hus 4, stolphål A199, grophus A323 samt matjordslagret A500. Om man 
bortser från lagret, som delvis är omrört, fanns klinelera i tre av fyra kontexter som tolkats 
som delar av hus.  
Från BlM 26610 finns endast 20 g klinelera. Leran påträffades i stolphål A557, och man kan 
åter notera förekomsten av klinelera i husrelaterade kontexter.    
 
Blästermunstycke 
I grop A192 från BlM 26090 fanns 15 fragment som tolkas ha tillhört ett blästermunstycke 
(F87). Det är format, består av en jämngrov lera och bränt till olika temperaturer på in- och 
utsida. Det var sannolikt här man placerade bälgen för att genom denna tillföra mer syre och 
öka temperaturen i ugnen.  
Ytterliggare ett blästermunstycke kan ha påträffats i matjordslagret A500, men det kan lika 
gärna ha varit en vävtyngd.  
  
Ugnsvägg 
En grov lera som varit utsatt för olika temperaturer på in- och utsida har tolkats som del av en 
ugnsvägg. Utseendet beror på att elden inne i kammaren påverkat insidan på ugnen, vilket i 
sin tur gjort att leran kan ha börjat sintra eller till och med smälta. 
Från BlM 26090 fanns 207 g fragment som tolkats ha tillhört ugnsväggar. Dessa fanns i 
stolphål A47, groparna A150 och A319 samt i matjordslagret A500. Fragmenten har antingen 
börjat sintra eller smälta, vilket innebär att lerorna varit utsatta för mellan 1050°C och 
1250°C. 
Delar från ugnsväggar påträffades i fyra anläggningar inom BlM 26610 och vikten uppgick 
till 574 g. Av denna mängd fanns 467 g i blästugn A604, och resterande mängd fanns i 
grophus A542 och stolphålen A557 och A607. Det fanns delar i blästugnen som börjat smälta 
och i stolphålet A607 fanns sintrade fragment. Det innebär att lerorna varit utsatta för cirka 
1250°C respektive 1050°C.  
 
Smält lera 
Lera som börjat smälta har påträffats i ett flertal anläggningar inom de olika 
undersökningarna. Temperaturerna har varit betydligt högre än vad man normalt uppnår i en 
vanlig härd eller brasa, och man måste ha koncentrerat lågan och haft en riklig tillförsel på 
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syre för att uppnå dessa temperaturer. Det kan ha skett i en ugn, men det kan även vid extrema 
tillfällen ha skett i samband med en eldsvåda vid en storm, då syretillförseln varit riklig.  
Från BlM 26090 fanns det 974 g lera som delvis hade börjat smälta. Leran fanns i groparna 
A133, A170, A187, A192, A319, A442 samt i A461. Det fanns även smält lera i stolphål 
A22, A37, A44, A158 och i A315 samt i matjordslagret A500.   
Smält lera fanns även inom BlM 26610, och här påträffades endast 31 g. Leran var fördelad 
på olika typer av anläggningar och fanns grophus A520 och A542, i blästugn A604 samt i 
kulturlager A611.  
 
Sintrad lera 
Sintrad lera har inte varit utsatta för lika höga temperaturer som en smält lera, men likväl är 
temperaturerna betydligt högre än vad som uppnås i en härd eller en normal brasa.  
Det fanns 49 g sintrad lera från BlM 26090 och denna påträffades i tre olika anläggningar; 
stolphål A160 tillhörandes hus 4, golvlager A239 till hus 2 samt i grop A197.  
Från BlM 26610 fanns endast 3 g sintrad lera och denna hade påträffats i stolphål A485 och i 
grophus A520. 
Man kan notera sambandet mellan sintrad lera och huskontexter. Det är möjligt att de sintrade 
fragmenten härrör från eldsvådor som gjort att husen brunnit ned.  
 
Övrig bränd lera 
Övrig bränd lera är lera som blivit utsatt för temperaturer på mellan 450 och 1000°C, och som 
därmed inte börjat sintra eller smälta. Det har inte heller påträffats några högre halter 
växtmaterial, som gjort att leran skulle ha tolkats som klinelera. Denna typ av odefinierad 
bränd lera kan ha och har sannolikt haft många olika funktioner. 
Från BlM 26090 påträffades 646 g odefinierad bränd lera. Den fanns i tio stolphål, tio gropar, 
i sju härdar, i golvlagret A239 i hus 2 samt i skärvstenslager A29.  
Från BlM 26610 påträffades 2426 g bränd lera, varav 2,3 kg fanns i blästugnen A604. 
Resterande lera påträffades i grophus A542, härdarna A489, A556 och A618, kulturlagren 
A609 och A612, ränna A620 samt i groparna A497, A606 och A627.  
Spridningen av leran i olika typer av kontexter inom både BlM 26090 och BlM 26610 har 
bekräftat att den brända leran sannolikt använts för många olika ändamål.  
 
Övrig obränd lera 
Från undersökningarna framkom endast mindre mängder obränd lera, vilket är naturligt 
utifrån bevaringsförhållandena.  
I BlM 26090 finns 10 g i groparna A192 och A193. Dess funktion är osäker med leran 
förefaller ha varit naturligt magrad och den kan ha haft olika funktioner. Leran kan ha varit 
avsedd att användas som vävtyngd eller något annat föremål.    
Någon obränd lera inom BlM 26610 påträffades inte. 
 
Järnslagg 
Ett urval av slagg har bearbetats av RAÄ UV GAL och detta har publicerats i en rapport 
under år 2011 (Grandin 2011). Det fanns dock järnslagg i fler kontexter än vad som 
analyserats, och det är inte helt ovanligt att slagg förväxlas med sintrad eller smält lera.  
Från BlM 26090 har 4063 g järnslagg påträffats, och slaggen fanns i ett stort antal olika 
kontexter. Den största mängden fanns i gropar; A111, A118, A150, A157, A183, A187, 
A189, A192, A310, A319 och A320. Slagg fanns även i härdarna A23, 180, A324, A330 och 
A364 och i stolphål A168, 295, A302, 314, A316, A326, A383 och A395. Inget av stolphålen 
har varit möjligt att relateras till något hus. I även grophus A323 och i matjordslagret A500 
fanns järnslagg. 
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Slaggen från BlM 26090 var därmed utspridd i ett stort antal kontexter, och av flera olika 
typer. Från BlM 26610 fanns drygt 15 kg slagg, och samtliga fragment har bedömts härrör 
från järnframställning. Slaggen fanns i följande kontexter: Stolphål A496, grophus A520, 
grophus A542, härd A556, stolphål A589, blästugn A604, grop A606, kulturlager A611 samt i 
härd A618. Inget av stolphålen har varit möjligt att relateras till något hus. Slaggen fanns 
därmed i flera olika typer av kontexter, och troligtvis har slaggrester deponerats som avfall 
och utjämningsmaterial. Däremot var antalet kontexter relativt lågt, vilket påvisar att man 
deponerat slaggen i ett fåtal anläggningar. Man kan även notera att 14 kg av den totala 
mängden slagg fanns i blästugnen A604. Denna ugn bör därmed ha varit uppbyggd, vilket 
bekräftas av analysen av slaggerna (Grandin 2011). 
 
Sammanfattning av studien av den brända och obrända leran 
Omkring 6,5 kg lera från BlM 26090 och BlM 26610 har studerats och man kan konstatera att 
inga deglar eller gjutformar påträffats. Vidare kan man notera att den typiska kejsarröda 
färgen som kan uppstå vid arbete med koppar eller guld inte finns på den brända leran och 
man kan därmed slå fast att leran inte uppvisar några spår efter metallhantverk, där koppar, 
guld eller silver är inblandat. Den enda indikationen på sådant hantverk är de höga 
temperaturerna, som bland annat uppnåtts i flera stolphål, gropar och i något enstaka grophus. 
Dessutom fanns det smält material i blästugnen, som använts för järnframställning. 
En stor del av leran har sannolikt kommit i kontakt med olika steg i järnframställningen och 
tillverkandet av olika järnföremål.  
 
Fragment från ugnsväggar framkom även i stolphål och gropar, och man kan inte utesluta att 
även dessa fungerat som konstruktioner med uppbyggd kupol. Stolphålen har inte varit 
möjliga att relatera till något hus och grop A150 har en osäker tolkning som verksamhetsyta, 
nedgrävning eller rent av källargrop i en huskonstruktion (Henriksson 2006:32). I gropen 
fanns även järnslagg, vilket skulle kunna betyda att grop A150 använts för järnframställning. 
Grophus A542 innehöll också delar av en ugnsvägg, men övriga fynd, av bland annat ett 
tessera och kontexterna gör tolkningen som grophus mycket sannolik (Henriksson 2008:5). 
Leran kan ha slängts ned som avfall efter att huset tagits ur bruk. 
 
Man kan även notera den höga förekomsten av smält och sintrad lera i anslutning till 
husrelaterade kontexter, som exempelvis stolphål och golvlager. Det förefaller inte troligt att 
stolphål använts som avfallsbingar, utan stolparna som tillhört hus bör ha varit utsatt för 
temperaturer som uppnås vid extrema eldsvådor. Det kan innebära att flera hus varit utsatta 
för eldens rov.  
 
 
Keramiken från BlM 26090 och BlM 26610 
Som en del i studien över den brända leran från ovan nämnda undersökningar har det även 
skett en översiktlig genomgång av keramikmaterialet.  
Keramikens fördelning återfinns i tabell II. 
 

Antal Vikt (g)
FRJÅ-RJÅ 201 1230
Vikingatid 225 1676
Odef. förhistoriskt 476 2532
1600-tal 9 82

911 5520  
Tab. II. Fördelning av keramiken från BIM 26090 och BIM 26610. 
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Förromersk och romersk järnålder 
Av olika orsaker sträcker sig denna fas från förromersk järnålder till romersk järnålder. 
Daterande har varit ytbehandling, dekor, kärlgodset samt mynningsformer.  
Till förromersk järnålder hör keramik från stolphål A169 tillhörandes hus 4, stolphål A326, 
härdarna A9 och A324, grop A197 samt matjordslagret A500. Gemensamt för denna keramik 
är bland annat det förhållandevis tunnväggiga godset och mynningsformerna som antyder en 
datering till århundradena före Kristi födelse.  
Till nästa fas som kan förläggas till övergången mellan förromersk och romersk järnålder 
återfinns keramik från skärvstensflaket A9, grop A118, grophus A542 samt matjordslagret 
A500. I grophuset framkom en mynningsskärva som hade fingerintryck i mynningskanten och 
denna typ av dekor är mycket vanlig under senare delen av förromersk järnålder, men övrig 
keramik antyder en datering till äldre romersk järnålder. En C14-datering av hasselnötsskal 
gav emellertid dateringen 830-990 AD. 
Till romersk järnålder har keramik i stolphålen A301 och A302, härd A330, grophus A520 
samt matjordslagret A500 placerats.  
Det finns även indikationer på keramik från yngre romersk järnålder, med en viss dragning 
mot folkvandringstid exempelvis i groparna A319 och A606.  
 
Det kan slutligen noteras att keramik från äldre järnålder påträffats i ytterligare kontexter, 
men dessa skärvor är till stor del anonyma bukskärvor. 
 
Vikingatid 
Det vikingatida inslaget i Västra Vång är mycket tydligt och det är ett mycket speciellt 
boplatsmaterial, med tydliga indikationer på kontakter med skånska handelsplatser eller till 
och med platser i nuvarande Polen och Tyskland.  
Totalt påträffades 225 skärvor, och huvuddelen är typisk skandinavisk AIV-keramik, som kan 
dateras från 700 till mitten av 1000-talet. Den vanligaste kärlformen var tunnformade kärl 
med inåtböjd mynning, vilket är en form som förekom i hela södra Skandinavien. Endast 
något enstaka kärl hade en svagt utåtböjd mynning och ytterligare något kärl hade rak 
mynning. Samtliga AIV-kärl var oornerade och de var framställda av ett mycket grovt 
kärlgods. 
I grophus A520 fanns en skärva av mellanslavisk Menkendorf-keramik som ornerats med 
vågband (F97), och i kulturlager A611 fanns en skärva som bedömts vara tidigslavisk 
Feldberg-keramik med en dekor i form av intryck (F58). Båda skärvorna har sitt ursprung i 
norra Polen eller Tyskland och de kan dateras till vikingatid. Feldberg-keramik dateras 
normalt från mitten av 700-talet till senare delen av 800-talet, medan Menkendorf 
huvudsakligen är från 800 till mitten av 900-talet. Är fynden samtida bör de vara från första 
hälften av 800-talet.  
Det är synnerligen ovanligt med denna typ av keramik i Skandinavien, och den påträffas 
uteslutande på platser av internationell karaktär. Några platser med fynd av slavisk keramik är 
Birka, Åhus, Järrestad, Löddeköpinge, Trelleborg och andra platser som tolkats som handels- 
och marknadsplatser. På samtliga platser i Skåne, utom Järrestad, har de slaviska godstyperna 
Feldberg och Fresendorf påträffats och dessa platser låg upp till 2 km från havet. Däremot är 
Järrestad den enda platsen med fynd av Menkedorf-keramik, och denna plats låg längre från 
havet (Brorsson 2003) Det är troligt att Järrestad haft en annan funktion än enbart handel, utan 
platsen har varit en centralplats och en plats för den lokala jarlen. Samma typ av keramik som 
fanns i Järrestad har identifierats i Västra Vång. 
Grophus A520 har C14-daterats till perioden 720-890, vilket stämmer bra överens med 
keramikdateringen och förekomsten av Menkendorf-keramik. Man kan notera att mängden 
slagg och rester från järnframställning var mycket liten i detta grophus, men däremot 
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framkom delar av en vävtyngd i detsamma. Även grophus A323 innehöll förhållandevis 
mycket vikingatida keramik, men här fanns enbart skandinavisk AIV-keramik, samt fynd av 
obränd vävtyngd, järnslagg, klinelera med mera. Övriga kontexter med typisk vikingatida 
keramik var bland annat groparna A150, A193, A320 och A471, härd A514 samt kulturlager 
A612.  
 
Odefinierat förhistoriskt gods 
I gruppen återfinns huvudsakligen bukskärvor utan tidstypisk karaktär, vilket främst betyder 
att de saknar dekor eller någon annan detalj som gör en tidsbestämning möjlig. En stor del av 
denna keramik har påträffats i kontexter som kunnat dateras utifrån andra föremål, vilket även 
inrymmer keramikdateringar.  
Den totala mängden odefinierad förhistorisk keramik är 2,5 kg, fördelat på 474 skärvor.  
 
1600-talet 
Keramik som bedömts vara efterreformatorisk och sannolikt från 1600-talet utgörs av endast 
9 skärvor. De tillhör godsgrupperna yngre glaserat rödgods, glaserat vitgods samt stengods. 
Stengodset utgörs av en skärva Westerwald-keramik, vilket känns igen med sin blåa och vita 
glasyr, som daterar den till 1600-talet. En liten skärva kan ha tillhört ett holländskt vitgods 
från samma tid, och den typen av keramik påträffas främst i stöder. 
Resterande 7 skärvor utgörs av yngre glaserat rödgods, fördelat på fat och trebensgrytor.   
Sammansättningen antyder en datering till 1600-talet.  
Huvuddelen av keramiken påträffades i matjordslagret A500, vilket är delvis omrört. En 
skärva rödgods fanns i härd A34. 
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