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ABSTRACT 

Denna uppsats behandlar den lAgtekniska jämframställningstekniken, dvs den teknik som var 
allenarådande under järnåldern. Tekniken användes även under medeltiden och fram till 1800-talet, 
men dA i mycket liten skala. Syftet med uppsatsen är att ge en samlad beskrivning av en teknik som 
idag mer eller mindre är bortglömd. I beskrivningen ingår också en analys av tre olika 
framställningsförsök. Dessa försök ska ses som ett tydliggörande av tekniken och dess 
konsekvenser, som kan vara svårt att generera i teoretiskt tänkande. Den experimentella metoden 
kan bidra till en ökad förståelse av den lAgtekniska järnframställningen. 

Det material som har använts är författarens egna iaktagelser och anteckningar samt befintlig 
litteratur om IAgteknisk järnframställning. 

Resultatet av analysen visar att det är många led i framställningsprocessen som måste fungera. För 
att behärska dessa led kan man använda sig av olika metoder, men det är viktigt att 
experimentalisten har goda kunskaper om det arkeobgiska materialet Dessutom måste 
experimenten vara rigoröst genomförda och noggrant rapporterade. 
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1. INLEDNING 

1.1 ~ 

H~vudsyftef med denna uppsats är att beskriva förhistorisk jämframställningsteknik. 
Meologer och andra intresserade har sedan många Ar sysslat med järnframställning, bl a 
har olika hembygdsföreningar i Sverige gjort flera försök. Resultaten är skiftande. Att få 
fram en järnlupp som är smidbar är en komplicerad process. Det krävs många upprepade 
försök för att lära sig behärska tekniken och det är flera led i järnframställningen som 
måste fungera. Dessa led beskrivs i uppsatsen i syfte att ge en bild av en teknik som i dag 
i det närmaste är bonglömd. 

1.2 Problem och fn\&e:näUoin& 

Det är inte lätt att framställa järn. Hur den forntida järntillverkningen har gått till i det alj 
kommer forskarna aldrig att få veta helt Vi är därför hänvisade till att rekonstruera. 

Vi har en hel del historiska källor, främst från HiOO-och 1700-talet, som 
beskriver hur man runt om i landet framställde sitt järn. Även med dessa källor, tillgång 
till modern met allurgi och en mängd fynd av slaggvarpar och ugnsrcster, så misslyckas 
vi i vA.r högteknologiska tid med. en teknik som vA.ra förflider behärskade till fullo. Det ger 
en vissa funderingär. Hade järnframställaren ett antal knep som helt enkelt dog ut med 
tekniken, för att de var så självklara att de inte behövdes föras vidare till senare 
generationer? Under järnåldern hade järnframställaren och smeden hög status eftersom de 
ur en hög jord kunde trolla fram och bearbeta ett hA.rt ämne som överträffade bronset. 
Järnfram.ställaren hade ingen aning vad som hände i ugnen ur naturvetenskaplig 
synpunkt. kunskapen om syret kom först på 1700-talet. Men detta betyder inte att 
järnframställningstekniken under järnåldern var primitiv. 

1.3 Metod 

Uppsatsen bygger till största delen pA studium av befintlig litteratur om l!gteknisk 
järnfram.ställning, med andra ord, uppsatsen är deskriptiv. Undantaget är ett redovisat 
experiment vilket bygger på mina egna iaktagel~ QCh anteckningar. Jag redovisar och 

· beskriver hela processen, från malmupptagning till färdigt järn. Varje delmoment i 
processen är viktig och nödvändig för att förstå tekniken. 

I uppsatsen har jag sammanställt tre experiment i lågteknisk järnfram.ställning. Detta för 
att med en jämförande stu,die se vilka metoder framställarna använde sig av och vad det 
kan !,ära oss. 

En ~g utgångspunkt för valet av experiment har varit att de gAr att upprepa och att den 
rekonstruerade ugnen har en förhistorisk eller medeltida förlaga. En annan förutsättning 
var att de moderna hjälpmedlen i järnframställningen skulle vara så fl som möjligt, t ex 
istället för elektriskt driven lufttillförsel har handpumpade luftbälgar använts. 
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2. EXPERIMENTELL ARKEOLOGI 

Experimentell arkeologi är en metod som används f&- att s0k11 kuaskan """ &---~ai. 
Experimentell arkeologi testar, räknar ut, och förklarar mdOd. tck:ntk, antaganden, 
hypoteser och teorier pl alla nivåer i arkeologisk f,,_ming (lngersoll et al. 1m: xii). 

Experimentet som metod ffiddes inom natul'Vetenskapcn och användes av forskare som 
t ex Francis Bacon och Galileo Galik1. Metoden revolutionerade metafysiken under 
1500-talet och användes för au avgöra om en hypotes var sann eller falsk. Thomas Brante 
(1984:67) har definierat metoden: 

"Experimentet är en mycket speciell form av observation. En observation kan definieras 
som en avsiktlig och styrd varseblivning, med syftet att fastst.älla ett faktum om 
yttervärlden. Ett experiment är en observation som är kontrollerad pl vissa sätt. Genom 
att hAlla en rad faktorer konstanta och förändra en variabel obSC'Zveras utslaget av 
ffirlndringen längs en annan variabel. Gcl2\Xll experimentet fastst.älls samband mella,, 
empiriska fenomen." 

Det är viktigt att de fakta J1lCl1l använder i ett experiment är objektiv"' Objektiva fakta gör 
vetenskapen objektiv, vilket är grunden för sanning eller fäJ.skhet i teorier. Göran . 
Hennemt har ställt tre krav på objektivitet: . . . 
1) att experimentet kan upprepas 2) att experimentet 1,csk:rivs på ett sådant sätt att andra 
kan förstå det 3) att upprepade experiment fAr san;nna resultat som det ursprungliga 
(Brante 1984:67) " 

Det är viktigt att noga studaa, tänka ut och planera experimentella projekt och att utnyttja 
redan existerande data och från dessa dra logiska slutsatser (Keltcrbom 1987). Om inte 
experimentet är vll genomtänkt och planerat mister det mycket av sitt värde. Det är · 
mycket viktigt att det finns en klart utalad mllsättning och arbetsmetod (Gustafsson 
1989:5). 

Ett experimentresultat är mer pålitligt ju oftare man har testat en given 
hypotes. Därför är upprepbarhet en självklarhet 

Det är viktigt med registrering, för att andra skall kunna använda resultat utan att själva 
behöva upprepa experimentet. På så sätt kan man undvika att upprepa andras misstag och 
ist.ället använda nyvunna kunskaper till att fbrblttra experimentet (Olausson 1987:5). 
När experimentet är registrerat och dokumenterat ska man analysera, utveckla och dra 
slutsatser. 

Även om man har noggrant utförda exprimcnt bör man vara försiktig med att 
generalisera. Olausson (1987) menar att ju flera experiment som inte ffirkastar en viss 
hypotes desto starkare är hypotesen. Det är därför viktigt att det pågår stor experimentell 
· verksamhet pl många hlll samt att dessa resultat nAr ut Detta kan förstärka 
tolkningsbilden av det arkeologiska materialet (Olausson 1987:'8). 
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3. MALM OCH RÖDJORD 

3.1 Sjömalm. mynnalm och bermaJro 

Järn i sin naturliga form finns inte utom i järnbasalt på Grönland och i meteoritjärn, som 
är väldigt ovanlig i Sverige. Det järn som förekommer i naturen är oftast bundet i ett annat 
grundämne, huvudsakligen syre. Föreningarna är också mer eller mindre uppblandade 
med olika sk gångarter (mineral som i en malmfylld spricka tillsammans med 
malmmineralen bildar malm), ofta kisel, kalksten eller ett fosforhaltigt material. 

De viktigaste jämmalmsförekomstema i Sverige är oxider: 

1. hematit ( Fe20:3 ) 
2. magnetit (Fe304 ) 
3. limonit (Fe 03 n H20) 

1. Hematiterna kallas även för blodstensmalm och är inte magnetisk. Den är ganska lätt 
att reducera. 
2. Magnetiten kallas också för svartmalm och är en magnetisk malm men svårare att 
reducera. 
3. Llmoniten är en hydratisk malm dvs en hematit med olika halter vatten. Den är inte 
magnetisk. 

Hematit och magnetit uppträder i Sverige oftast som bergmalmer och limonit som sjö-och 
myrmalmer. Vi vet att järnproduktionen under järnåldern baserades pA användandet av de 
naturliga förekomsterna av magnetit och sjö-och mynnalm. Sjö-och myrmalm är mycket 
lättare att reducera än bergmalm. Dessutom är de ugnar som användes under förhistorisk 
tid mer användbara för smältandet av sjö-och myrmalm. 

Temperaturen i ugnarna var lAg, omkring 1100-1300 grader, så att fosforn i fosforrik 
malm (sjö-och myrmalm) for in i slaggen utan negativ effekt. 

Angående fosfor i malm har Olof Arrhenius hävdat att den dominerande malmtypen under 
järnåldern var bergmalm. Han· har undersökt flera hundra järnföremål insamlade från hela 
Sverige som visat sig innehålla låg fosforhalt Sjö- och myrmalmer har i allmänhet hög 
halt fosfor medan bergsmalmer med vissa undantag har en lAg halt Arrhenius menar att 
de lAga halterna fosfor i de flesta undersökta järnföremål visar att man i förhistorien 
använde bergsmalm (Arrhenius 1959:29 f). 

Det plstendet baserar han på att fosfor vandrar över i järnet vid låga temperaturer som i 
ugnarna med direkt reduktion. Men senare undersökningar har visat motsatsen nämligen 
att fosforn gAr in i slaggen vid lAg temperatur och in i järnet vid hög. Det förklarar varför 
medeltida järn har hög halt av fosfor, men också av att man då hellre använde sig av 
bergsmalm (Serning 1979:53 f). 

Även om allt talar för att sjö-och myrmalm är bättre att reducera än bergmalm så tror Inga 
Serning inte att man avstod från att använda bergmalm där det fanns till hands. Nere på 
kontinenten finns det mAn~a exempel pA underjordsgruvor för jämmalmsbrytning, som i 
t ex Polen under romersk Järnålder (Serning 1979:55). I Dalarna finns fytid av sk 
skärpningar som kan betecknas som små gruvhål men om de är förhistoriska är okänt. 
(Seming 1979:55). 
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3.2 Hm: bildas sjö-och mynnalm? 

Sjömalm bildas i botten av sjöar där järnet i järnhaltiga bergarter vittras och löses upp 
genom inverkan av humussyror (som i sin tur har bildats genom olika växdelars 
förmultning). Järnet transporteras vidare med grundvattnet och när det sedan nlr ytan så 
oxiderar humussyroma och järnet flills ut vid möte med syre i den sura miljön. I sjöar 
sker utfllllningen på ett djup av mellan 1-10 meter och i myrar vid ytan eller i djupare 
horisonter. Det första stadiet i utfällningen har formen av finkornig massa som sedan 
omvandlas/kristalliseras till olika former av sjömalm.I myrarna sker omkristalliseringen 
mycket långsammare än i sjöar. Formerna varierar beroende pA vilket objekt utfällningen 
har samlat sig kring, en sk initial. Sjömalmen samlar sig runt tex gruskorn, småsten och 
tallbark där den växer och fAr formerna penningmalm, bön-och ärtmaJm, krutmalm eller 
kantmalm (Serning 1987:25 ff). 

Myrmalmens utseende präglas också av hur de fälls ut Malmen som flllls ut vid ytan är 
en ockra som är helt formlös, men på djupare nivå är malmen beroende av olika 
initialer/objekt för fonnbildningen. Malmen är fonnad som kantmalm eller som stora 
slaggliknande kakor med märken efter ~tkanaler (Ryden 1979:11, Serning 1987:25 ff). 

Sjömalm kan innehålla upp till (i()% järn men det kan variera fdn olika platser i samma 
sjö och också den kemiska sammansättning förändras.men då i tid. Det är viktigt att ha 
detta i tanken när nyupptgen malm jämförs med den malm,slagg eller järn som påträffas 
vid en utgrävd framställningsplats (Serning 1979:59). De arkeologiska undersökningar 
som har gjorts.visar att järnframställningsplatserna har förlagts till omrlden där si~och 
myrma]m och ockror fanns nära till hands.Några a,v de äldsta platserna ligger pA Oland 
och Gotland, fdn förromersk järnålder, där man tidigare trott att den kalkhaltiga jorden 
hindrat järnmalmsbildning (Serning 1979:59). Men enligt Hjalmar Ryden så bildades det 
myrmalm under en klimatförsämring vid bronsålderns slut, men om det var tillräckligt för 
det inhemska behovet är okänt (Ryden 1979: 15 ff). 

Det verkar dock helt uteslutet att järnmalm har importerats fdn kontinenten, däremot har 
det kanske förekommit en invandring av duktiga järnframställare (Serning 1987:27). Sjö
och myrma]m finns i hela Sverige och bergmalmen främst i Lappland och Bergslagen. 

3.3 Rödjord 

Rödjord består till största delen av humus och/eller sand som innehåller järnutfällningar, 
ockra. Jorden förekommer fläckvis under ett tunt skikt av råhumus och fläckarna kan i 
storlek variera fdn några fl till flera hundra kvadratmeter. Rödjord bildas ungefär på 
samma sätt som sjö-och myrmalm med den skillnaden att rödjorden är ytfälld dvs 
anrikningen sker på markytan. Rödjordens kornstorlek brukar vanligtvis vara 
mellansand. 

Rödjord är också utbredd över hela landet och det finns exempel på där den verkar ha 
varit allenarAdande som tex i det sk Röda jorden-området i Vä.c:tmanland kring Kr.f. 
(Wedberg 1984: 10). Om rödjorden har använts-som råvara är okänt, men 
reducibilitctstcster som utförts av Sigmund JakQbson vid Stockholms universitet visar att 
rödjord som malm är lättare att reducera än anctra malmer som använts under förhistorisk 
tid. 
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Ett jämframställningsförsök gjordes i Röda jorden-omrldet med rödjord som hade en 
järnhalt pA ca 20%. Av de'.10 kg rödjord som reducerats erhölls 0,46 kg järn. Kolhalten 
var 1,5 % som är smidbart stål. Av 0,46 kg järn kunde järnfram.ställaren tillverka en 
holkyxa som väger 400 gram. 

Resultatet miste visa sig vara rätt bra med tanke pi ett tidigare försök från Forentorpa 
ängar där man fick fram ett kilo järn pA hundra kilo rödjord. Trots dessa goda resultat 
finns det inga entydiga belägg för att rödjorden har använts som råvara (Wedberg 
1984:10 ff). 

3.4 Um,tamio& av sjö-och mynnalm 

Myrmalm tas upp när marken är bar, vanligast p4 våren eller försommaren när myren är 
. som torrast och sjöma,lni pi vintern genom isen eller från flottar pA sommaren. Exakt hur 
det har gått till i förhfstorisk tid är okänt men det finns skriftliga källor från 1600-talet 
som berättar hur det dA gick till att ta upp myrmalm (Pettersson 1982:48). Det lilla utdrag 
som jag har tagit fram. är skrivet av Daniel Milander år 1687 som beskriver hur bönderna 
i Lima socken i Dalarana tog upp myrmalm. Citatet är hämtat frAn Semings uppsats i 
boken Iron and Man in prehistoric Sweden och är översatt av författaren från engelskan 
(Serning 1979:50). 

''De tar järnpålar med stora hakar vid ändarna. De trycker ned dessa i myren till ett djup 
av två alnar och när de drar dem upp fastnar jord p4 hakarna. De stoppar lite av jorden i 
munnen och tuggar p4 det Om det är sandigt är det inte bra men om det klibbar är det 
bra. 
De gräver upp jorden och staplar upp det i högar och kallar det örke (malm)." 

Efter upptagandet ska malmen torka och skyddas p4 ett sådant sätt att den inte blir blöt 
igen. När malmen har torkat ska den rostas och om det var gjort pA plats eller om malmen 
forslades till blästerplatsen är okänt 

I boken om Lima och Transtrand skriver Täpp John-Erik Pettersson att man under HiOO
och 1700-talet gjorde bAde och. Fördelen med att rosta malmen pA plats var att den blev 
lättare i vikt och dA enklare att frakta Den rostade malmen fAr inte utsättas för fukt, det 
var tvunget att omedelbart flyttB ma1men eller bygga ett skydd Pettersson menar att det 
var nog lämpligare att rosta pA ett ställe och blästra på ett annat Eftersom det är stor 
åtgAng på ved både vid rostning och blästring miste det ha varit bättre att sprida dessa två 
förfaringssätt, för att inte tära på skogen kring blästan (Pettersson 1982:53). 

En annan tanke är att järnframställningen skedde på samma ställe där man tog upp och 
rostade malmen. Gen Magnusson har i sin avhandling från 1986 delat in 
jämframställningsplatsema i Jämtlands län i två kategorier, strandbundna och 
skogsbundna. De skogsbundna järnframställningsplatsema ligger oftast vid en myr och 
jämhanteringen har varit baserad på myrmalm. Vid de strandbundna har Magnusson 
funnit sjömaJmsklumpar uppspolade p4 strandplanen. Detta visar vilken typ av malm som 
har använts. De strandbundna järnframställningsplatserna är daterade till järnålder medan 
de skogsbundna är medeltid eller yngre (Magnusson 1986:53 ff). 
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3.5 SiO::<>ch mynnalmsförckomstcr 

Järnutfällningar (sjö-och myrmalm och ockror/rödjord) har en stor utbredning i Sverige 
och i övriga Norden. Mängden varierar frln omrlde till omrlde beroende pA järnhalten i 
berg-och jordarterna och pA markens kalkhalt (Lundqvist 1942: 16). 
I ett omdde kan förekomsten också variera, vilket innebär att det inte finns myrmalm i 
varje myr. Hur en myr ska se ut för att där finna malm beskriver de historiska källorna. 
Först och främst bör lokalcma ligga lägre än omgivningen eftersom malm är en utfltllning 
av järn ur grundvattnet som transporteras från en högre liggande plats. Birger Nauinann 
(1922) beskriver att sänkor i skogsmark i närheten av en bäck och sluttningar från kullar 
och Asar som övergår i sänkor som tidigare varit kärr är bra lokaler för att finna malm 
(Nawnann 1922:142). 

Olika historiska källor menar att trAnga myrhalsar där vattnet segar sig fram är gynnsamt 
Om man gräver lite där ytvattnet är rödaktigt eller överdraget med en seg, fetthaltig och 
rödaktig hinna är förutsättningarna också goda (Pettersson 1982:45). Lars T. Schultze 
skriver (1732) att man helst söker sig till myrar som "med sitt W attudrag eller aflopp 
något lutar mot Middags Solen eller Sud=Wäst ut; ty det Yrke, som der uti finner, är 

· gemenligen af god art" (Pettersson 1982:46). 
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4. BLÄSTERUGNEN · OLIKA KONSTRUKTIONER 

4.1 KI~sificerinessystem 
Den förhistoriska blästerugnen som vi finner i vårt land i och med järnAlderns inträde, 
uppträder i en mängd variationer. Hur ugnarna ska delas in typologiskt har diskuterats av 
flera olika forskare, tex. Irmelin Martens (1978,1988), Inga Serning (1979) och Gert 
Magnusson (1986). 

Det första indelningsförsöket gjordes1956 av en engelsk forskare vid namn Coghlan. 
Han delade in ugnarna i gropugn, schaktugn och kupolugn. Detta system var 
utvecklingsbart och kom att ligga till grund för senare bearbetningar av dylika system. 
I början av 1970-talet konstruerade Henry Cleere ett system som byggde på hans egna 
undersökningar av jämframställningsplatser i Weald, söder om London. I slutet av 1970-
talet utarbetade Inga Seming och Irmelin Manens olika system, som var direkta 
utvecklingar av Coghlan och Cleere (Magnusson 1986:244). 

Martens indelning anses allmänt vara den bästa. Hon delar in ugnarna i tre grupper: 
gropugn, schaktugn och kupolugn. Sedan följer en indelning om hur slaggen handskas 
och hur luft tillförs dvs den drifttekniska delen och slutligen om ugnens placering och 
byggmaterial (Martens 1988:70-72). 

Här beskrivs de olika konstruktionerna utifrån både Martens och Sernings system. Inga 
Serning har gjort två indelningar, en1976 som1979 ersattes med en ny som naturligtvis 
har vissa likheter med hennes första men också med Mattens förslag. Magnusson har 
gjort en uppställning där han kombinerar de olika systemen till ett gemensamt och jag har 
också använt mig av hans kommentarer (Magnusson 1986:246 f). En systematisk 
uppdelning av Mattens och Serning system kan ses i bilagsdelen. 

En annan indelning av blästerugnarna har framlagts av Erik Tholander (1977) på 
Kungliga Tekniska Högskolan. 

Han hävdar att man endast kan dela,in reduktionsugnarna i två typer nämligen grop-eller 
"skAlugn" och låg schaktugn, "vikingablästa". Han menar att den höga schaktugn som 
påträffats på Jylland och i Nordtyskland inte har använts i Sverige eller Norge, eftersom 
det inte finns några säkra bevis på identifierbar konstruktion eller stöITe mängd samlad 
slagg. Från metallurgiska utgångspunkter delar han endast in reduktionsugnen i två 
huvudtyper. Många av de ugnsliknande anläggningar som påträffats har haft en annan 
uppgift än att reducera järn. Bland dem är smideshärdama de vanligaste men det 
förekommer också ugnar för glödning av stora kärl av brons och järn. Slaggmängden 
skiljer sig mellan de två senare och den vanliga reduktionsugnen (Tholander 1983:25). 

Denna indelning av ugnarna har han också skrivit om i ett protokoll från Bergshistoriska 
utskottets höstmöte i Ostersund 1977, där han kallar gropugnen för smältgrop och som 
skulle vara någon typ av svensk "urugn" (Tholander 1977). Dessa "urugnar" har 
framställt järn i små mänder som har använts till statussymboler eftersom tekniken var ny 
och materialet dyrt och svåråtkomligt. Han menar att man kan se en kontinental 
gemensam ugnstyp utvecklad ur kulturer som Hallstatt, La Tene och Noricum. Denna 
ugn kallar han för den "antika blästan ". Tholander menar också att 
järnframställningstekniken inte är importerad från kontinenten utan är av inhemskt 
ursprung (Tholander 1977:56 ff). 
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Seming har en del synpunkter att komma med till ovanstående msonemang. I en 
kommentar till Tholanders uppsats vid samma höstmöte, skriver hon att fynd av ugnar 
från Hallstatt-tid är sällsynta pA kontinenten. Det är först under La T6nc som fynden blir 
mer gripbara. Hon menar att de ugnar som användes i E~ under förromersk 
järnAlder. dvs gropugnar och schaktugnar, oclcsA användes 1 Sverige under samma tid. 
Som exempel nlrilner hon schaktugnarna med undre slaggrop funna pl Gotland och i 
·v1stergötland Seming avvisar bestämt Asiktcn om att jlmhanteringen i Sverige har ett 

· inhemskt ursprung (Serning 1977:77 ft). 

Att det har presenterats fyra ldassificeringssystem av ugnar pA tio Ar tyder pA att inget 
system har ansetts helt tillfredställandc. De olika systemen har vissa för -och nackdelar. 
Manens system är det aljrikt men otymplig och Scrnings är lättare att använda i tabeller 
eftersom ugnskonstruktionen ummanfattas i bokstäver och siffror. 

Däremot bygger Mattens system pA vad som kan mgistrcras vid den arlceolgiska 
undersökningen, medan Semings system kräver att en hypotes formuleras innan man gör 
sin klassifikation. Svante Forcnius skriver i sin C-uppsats att det är viktigt att man känner 
till vad de olka beteckningarna och definitionerna i ett system stlr för. Han har märkt att 
olika forskare to~ definitionerna olika, dvs ugnar som är uppbyggda pA skilda sätt flr 
samma beteckning av skilda författare eller tvärtom. Detta är naturligtvis mycket 
förvimnde och Forenius menar att man nog inte ska ge en ugn beteckningar om man inte 
vid undersökningen fAr ett klart besked om konstruktionen (Forenius 1989:70 ft) 

4.2 Gro,pum 

Gropugnen har enligt Seming en höjd som är mindre In 1,5 x diametern pl härden och 
med nästan vertikala väggar. I botten är formen rund till oval eller rundat kvadratisk 
(Serning 1979:68). 

Mattens har ett annat sätt att klassificera. Hon beräknar blde höjd och mynningsvidd. 
Gropugncn har ett mlativt viddindex > 100 och ett mlativt höjdindex s 150 . Här är 
indexförhAllandet 1: 1 dvs att ugnsbotten (härden) är lika vid som mynningen. Detta 
'förhAllande är satt som 100. 
Relativt viddindex = mynningsdiametem/härddiametern x 100. 
Relativt höjdindex = höjden/härddiamctem x 100. · 
Mattens tillägger även att härden i ugnen är' konkav eller flat (Martens 1978:31) 

Martcns tar i sin klassifikation ocksA stor hänsyn till mynningsvidden och det kan vara 
problematiskt eftersom ugnarna sällan är bevarade i orginalhöjd (Fomnius 1989:73 ). 

Gropugnen kan vara nedgrävd i marken med ett lerklätt schakt eller byggd ovanför mark 
med kallmurad ugnsvägg eventuellt tätad med lera. Mattens beskrivning av 
byggnadsmaterial är indelad i undergrupper vilket kan vara besvärligt att hantera och 
dessutom inte lika beskrivande som Semings. Jag föredrar här Semings system med ett 
komplement från Martens och det är att en ugns position ocksA kan vara fristående mot 
Lex. en vigg. Bida typerna kan ha slaggtappning genom ugnsväggen eller ugnssidan 
men vanligast ät utan och att lufttillförseln skedde genom luftkanaler till härden som 
leddes dit genom naturligt drag eller med hjälp av fot-, hand-eller vattendrivna bälgar 
(Martcns 1978:33 f och Scming 1979:68).Tyvärr har Mattens i systemet uteslutit hur 
lufttillförseln har gått till vilket är viktigt för den tekniska klassificeringen. 
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Seming vill hellre kalla gropugnen för låg schaktugn eftersom detta "ger utrymme för de 
bl.a. i Dalarna vanliga låga ugnarna med härden i marknivå" (Serning 1977:78). 
Magnusson tycker att beteckningen låg schaktugn är olyckligt vald, den kan lätt 
missförstå$. :pet finns en väsentlig skillnad i hur man arbetar med grop-respektive 
schaktugnen och det är uppsättningen av ugnarna. I en schaktugn lägger man träkol och 
malm skiktvis och låter detta sakta sjunka ned genom ugnen till härden där reduktionen 
sker. I gropugnen ges större möjligheter att arbeta med materialet under 
blästringsprocessen. Ett annat argument är att de internationella beteckningarna 
överensstämmer med de som Manens använder (Magnusson 1986:246 ff). 

Gropugn finner man i en vid utbredning i Sverige och Norge. Spridningsbilden blir 
annorlunda om man däremot tittar på de olika variationerna. Exempelvis är den nedgrävda 
ugnen med kallmuradc väggar utan slaggtappning den vanligaste typen i Jämtland, 
Härjedalen, norra Dalarna och västra Hälsingland medan den med slaggtappning främst 
finns i Dalarna och då under vendel-och vikingatid. En annan ugnstyp är den nedgrävda 
ugnen med lerinfodrat schakt som är utbredd i hela Sverige i landskap som 
Västergötland, Närke, Västmanland, Gästrikland och Jämtland (Magnusson 1986:247 
ff). I Telemarlc har Manens hittat en motsvarighet och den kallas av Martens för "leirovn" 
men klassificerar den som en schaktugn. Hennes kriterium för klassificeringen är att 
ugnens relativa mynningsvidd är <100 (Martens1988:72). Magnusson vill ha det som en 
gropugn (Magnusson 1986:246). 

4.3 Schaktuen 

Schaktugnen har en höjd som är större än 1,5 x diametern av härden. 
övriga mått såsom gropugn (Seming 1979:68). Tyvärr anger inte Serning hur man ska 
beräkna den relativa höjden om härden inte är rund. Ska man utgå ifrån härdens största 
eller minsta diameter? · 

Manens menar att en schaktugn har ett relativt viddindex < 100 och ett relativt höjdindex 
~ 100. Hon kompletterar med att schaktugnens väggar vanligen vätter inåt eller utåt eller 
kombinationer av båda. I botten är formen rund eller fyrkantig med avrundade hörn men 
även mer oregelbunda former förekommer. Härden är konkav eller flat (Martens 
1978:31). 

Schaktugnen kan antingen vara nedgrävd med härden under markytan eller uppbyggd 
ovanpå markytan med härden i marknivå. Slaggavtappningen sker genom sidan, under 
schaktet eller så saknas tappningsanordning. Variationerna i väggkonstruktion och 
lufttillförsel är de samma gällande för gropugnen. Schaktugn med slagg-grop under 
schaktet, där slaggen samlades, fanns bl.a. på Gotland och Öland under förromersk 
järnålder. Den har har haft en stor utbredning i Europa, bäst känd från undersökningar 
gjorda i Polen (Serning 1987:36 ff). 
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4.4 Kupolu&n 

Kupolugnen har en halvsfärisk eller konisk form med rund. oval eller rundat kvadratiskt 
botten. Diametern av ugnsmynningen fAr som störst vara 0,5 x diametern av härden 
(Serning 1979:68). 

Mattens vill ha kupolugnen med ett relativt viddindex .s 50 och ett relativt höjdindex .s 
100. Hon kompletterar med att härdens botten är flat eller svagt konkav och påpekar att 
det kan ha förekoqunit ett schakt ovanför kupolen som inte är inkluderat i beräkningen av 
den relativa höjden (Manens 1978:31). 

4.5 Um i rosettanlä&mo& 

I sammanhanget om ugnskonstruktioner kan det vara bra att nämna en speciell typ som 
hittades i T~ndelag ( Farbregd et al. 1984 och Stenvik 1987). Det är inte bara själva 
ugnen som är unik utan den anläggning som ugnen ligger i och det har varit svårt att finna 
paralleller. Här en kort beskrivning om fyndplatsen och dess fynd 

T~ndelag är det nonlligast kända området för järnframställning i Norge och man har 
sammanlagt grävt ut fem anläggningar. PI 1970-talet och i början av 1980-talet 
undersökte Farbregd tre anläggningar i Non:i-Tr~ndelag där tvi blev daterade till 
romartid Universitetet i Trondheim undersökte 1982 en anläggning på Heglesvollen i 
Levanger kommun i Nord-T~ndelag. 

Heglesvollen är en nedlagd sätervall som ligger 410 m.ö.h. och här har kartlagts ett flertal 
ugnar, gropar och husgrunder. Den stora delen av 14C-dateringarna grupperade sig kring 
300-talet e.Kr. En del ugnar ligger med ett antal gropar på ett sådant sätt att man har kallat 
dem rosettformad anläggning. 

Man har hittat fyra anläggningar som ligger pA rad invid en terasskant som sluttar ned 
mot en myr och varje anläggningen mäter tvärsöver 6 meter och ingen överlappar den 
andra vilket tyder pA att rosettanläggningarna användes samtidigt. En av dessa 
anläggningar blev helt utgrävd Detta för att se vilken funktion de olika groparna hade i 
processen. Figur 2 visar att de gäller fyra gropar som inte har någon fysisk förbindelse 
med ugnen i form av t.ex. kanaler för lufttillförsel. Det är vanligt med gropar i anslutning 
till ugnar men det har varit svårt att funktionsbestämma dem och dessa gropar var inget 
undantag. PI M~sstrond i Telemark fann Martens gropar med funktionen som kollager 
och ma1m1ager, som hade en bestämd plats kring ugnen (Martens 1972:106). Tänkbara 
uppvärmnings-och smidesgropar har påträffats i t. ex. Brunna, Hedemora sn Dalarna 
(Scrning 1973:17). 
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Pig 2. P1anteckning av rosettanUlggning C2 på Heglesvollen. 
(Efter Farbregd, Gustafson och Stenvik 1984) 
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Anläggningarna på Heglesvollen karakteriseras enligt följande (jfr fig. 2): 

a) ugn. 
b) ,grop med tätpackad sten (byggnadsmaterial?). 
c) och d) två sammanhängande gropar med ft fynd, kunde ej funktionbestämmas. 

e) grop med upplyft lergolv som vilade på en stenkrans med underliggande slaggklumpar 
och brända stockar som funktionsbestämdes till ett förvaringsställe för rostad malm 
(detta grundas på en beskrivning av Evenstad frAn 1790) 
f) grop som kan tolkas som plats för blåsbälg. 
C5) fristående ugn utan gropsystem som är äldre än rosetten. 

Groparna kan ha haft många funktioner: förvaringsställe för kol, malm och lera; 
rostningsgrop; uppvärmningsgrop för behandling av järnluppen och smidesgrop för 
vidarebchandling av järnet, men man har bara säkert kunna funktionsbe~tämma grop e. 

U gnama var väl bevarade, troligtvis på grund av att området stått orört men också för att 
ugnarna blev igenfyllda när de övergavs. Ovanpå ugnen fann man nämligen rester av 
slagg, rester av bränd lera, små stenar och annat avfall. Fyra ugnar undersöktes, alla var 
nedgrävda och cylinderformade med en diameter på 0,7-0,8 och med djup på 0,8-1,0 
meter. Ugnen hade en öppningsbredd 0,45-0,6 meter och vätte mot terrasskanten. 
U gnsväggama var byggda av vertikala, räta stenhällar i den nedre delen, ovanför dessa 
var det påbyggt med små flata stenar. Insidan var klädd med lera av varierad tjocklek, 2-
10 cm. Ovan på ugnsväggen var det en jämn krans med flata stenar som kan tyda på ett 
fundament för en överbyggnad.· 
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Vid klassificeringen av ugnarna utgick man frAn Sernings system eftersom det var lättare 
att använda. Man gav Heglesvollugnen följande beskrivning: llg schaktugn (1) nedgrävd 
(a) väggmaterial: stenar med lerfodring (b) ingen slaggtappning (A) lufttillförsel: blåsbälg 
(2)(?). Utifrån höjdindex i Martens system skulle det bli en gropugn men med 
breddindex, som nästan var 100, dvs pl gränsen mellan gropugn och schaktugn. 

Med en överbyggnad pl 10-15 cm kommer ugnen att hamna i kategorin schaktugn både 
med Sernings och Martens system (höjden minst 1,5 x diametern). Det har inte varit lätt 
att placera ugnen i en huwdgrupp men den kan däremot beskrivas som ovan. 

Den slagg man fann in situ i ugnen antogs vara rester efter den sista bränningen och man 
fann även kolbitar och slaggbitar med träintryck. U gnsöppningen har haft flera 
funktioner. Det är rimlig att tro att luftintaget skedde här. I en annan ugn plträffades delar 
av fodringen till ett koniskt blästerhll och detta indikerar att ugnen drevs med bllsbälg. 

Utgrävningarna visar att slaggen togs ut genom öppningen, nedanför terrassen och ute i 
myren låg ca 100 ton slagg. Hur öppningen slg ut vet man inte, kanske stod en stenhäll 
här eller sl var öppningen igenmurad med lera. 

S. BLÄSTRINGENS OLIKA FÖRLOPP 

5.1 Rostnin& 

Det är nödvändigt att malmen rostas innan den smälts i ugnen. Meningen med rostningen 
är; att malmen renas från svavel och fosfor, att bränna bort växtdelar, att genom 
upphettningen göra malmen porös vilket underlättar reduktionen och att ta bort kemiskt 
bundet vatten sl kallat kristallvatten (Pettersson 1982:52, Jakobsen, Larsen och Nanno 
1988:95). 

Svavlet i järn är den främsta orsaken till "rödbräcka" ,vilket innebär svlrighetcr vid 
utsmidning. Vid smidning i rixlvärme blir järnet skört och spricker i kanterna. Vid alltför 
hög svavelhalt faller järnet sönder. Fosfor i järn medför "kallbräcka". Detta är en 
sprödhet hos smidesjärn som uppkommer vid vanlig temeratur. Lägre temperatur ger 
sprödare järn. l-:-H Pettersson hävdar att sAdant järn kan vara olämpligt i verktyg 
(Pettersson 1982:43). Enligt Nils Björkenstam har vid smidning luppar med hög 
fosforhalt vällts samman med luppar med låg fosforhalt. Han menar att 
damaskeringstekniken har sitt upphov i nödvändigheten att välla samman lågfosforhaltigt 
järn med fosforrikt hårt men sprött, kallbräckt järn för att uppnl hlllfasthet (Björkenstam 
1990:24) 

Vid jämframställningsplatsema kan man fi.Ma all form av malm. Limonit (sjö-och 
myrmalm) som är en hematit med olika halter vatten och magnetit som är en bergmalm. 
Magnetiten är magnetisk medan limoniten inte är det. Finner man magnetisk limonit pl 
jämframställningsplatscrna tyder det pl att den är rostad. Rostningsförsök har visat att 
malmen blir magnetisk vid 516° C men att den försvinner om malmen upphettas högre än 
. 675° C (Pettersson 1982:58). 

Inga Seming har i Dalarna vid Sunnanäng, Leksands sn, funnit malm som har utsatts för 
temeraturer överstigande 500° C. Detta tyder pl att den blivit rostad. Seming har 
dessutom hittad rostplatser bl a i Dikmyrcn, Dala-floda sn. Här llg ca 500 kg pl ett tunt 
lager av kol inom ett omrAde drygt 5 m i diameter. Malmen var finkornig men större 
stycken på 5 cm i diameter förekom också (Serning 1973: 112). 
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Gert Magnusson har funnit klara rester efter rostningslavar i Jämtland och Härjedalen. 
Han fann bl a tre vid jämframställningsplatsema i Bryngelhögens by i Rätans sn, 
Härjedalen. Vi4 en av dessa, fann han tvl ytor med en nästan rektangulär form. Ytorna 
mätte S x Smeter. Dateringen är sen medeltid (Magnusson 1986:117 ff). Magnusson 
skriver att det är svArt att registrera rester efter rostningslavar frAn förhistorisk tid Främst 
beror det pl att marlcytan är täckt med ett tjock lager rostad malm blandad med riklig 
mängd träkol. Men han antar dock att detta är flera rostlavar som överlagrar varandra 
(Magnusson 1986:242). 

Det finns mAnga historiska källor om hur en rostlave skulle byggas. Men generellt kan 
sägas att en lave var uppbyggd av flera stockar sida vid sida sA att ett stockvarv bildades. 
Ovanpå detta och tvärsöver lades ytterligare ett varv eller flera korsvis över varandra. 
Stockarnas längd kunde variera mellan 3,S till 6 meter. 

Källorna säger också att stockarna ska vara ordentligt grova, Pettersson skriver att 
Evenstad (1790) nämner 12-13 tum i diameter (en tum 2 1/l cm). Virket ska vara torr 
furu, men också gran kan användas och att en blandning av torr-och råvirke 
rekommenderas. Mellan marken och det understa stockvarvet lades torr och smAhuggen 
ved och kvistar som antändes. Rostlaven skulle byggas pl en torr plats skyddad från 
vind, annars rostas malmen ojämnt (Pettersson 1982:51 ft). 

Därefter läggs malmen pl och hela rostlaven antänds. Hur själva rostningen har gått till 
berättar lter de många skriftliga källorna. Evenstad (1790) beskriver en metod som gör 
det möjligt att rosta ett stort malmförrAd i en enda rostning. I korthet gir den ut på att man 
under rostningen slog till stockarna sA att malm föll ned i lavens mitt där en koleld bildats 
efter den småved som antände laven. Där fick malmen ligga kvar tills den blev rostad 
Denna process upprepades sA länge det fanns malm pl rosten. Kol tillfördes med jämna 
mellanrum till kolelden i och med att stockarna brann (Pettersson 198S:S5 f). 

När rosten brunnit ned ligger ett lager av malm, kol och eventuellt halvbrända bitar kvar 
pl marken. Allt fAr svalna för att sedan sovras/sAllas. Det är viktigt att malmen skyddas 
från fukt. Om den blir blöt måste den rostas om. 

Hur lång tid det tar för en rostning beror pl lavstorleken och mängden malm. Den 
rostning jag medverkade vid på Hammarede i Härjedalen tog ca 5 timmar och vi hade en 
malmvilct på (j() kilo. Den rostningen räckte till tre jämframställningsförsök. 

5.2 Kol och kolnin& 

Kol har tillvelkats i tre olika typer av anläggningar: kolningsgropar, liggmilor och 
rcsmilor. Resmilan_ ko~ först till Sverige under 1600-talet Kolningsgroparna är kända 
från en mängd oµka områden i Sverige sAsom Jämtland, Härjedalen, Västergötland och 
Smlland Kolningsgroparna uppträder för det mesta vid eller i närheten av 
jämfhiniställningsplatser daterade till förhistorisk tid eller äldre medeltid (Magnusson 
1986:242). 

En kolgrop är en grävd grop som i botten innehåller rester av träkol. Runt gropen kan det 
finnas en vall med jord som kom till dl gropen grävdes (Bloch-Nakkerud 1987:20). 
Kolgropar finns sällan på platser med mycket sten och marken måste vara torr. 
Kolgropen är till fonnen rund men kan också vara fyrkantig eller avlång. En avlång 
kolgrop är byggd för parallellt liggande ved. Botten är för det mesta flat (Bloch-Nakkerud 
1987:86 f). 

13 



Gert Magnusson har i Jämtland och Härjedalen funnit bAde kolningsgropar och liggmilor. 
Han menar att kolning har skett i kolgrop från folkvandringstid till högmedeltid och i 
liggmila under senmedeltid. (Magnusson 1986:243). 

Magnusson bar i Jämtland funnit tvi stycken helt klart belagda kolningsgropar från 
förhistorisk tid, pljämframställningsplatsema Ral 106b och Ral104 i Rödöns sn. De 
hade en diameter pi 3-4 meter och ett djup av 0,3-0,S meter. Ral 106b blev daterad till 
263-634 f Kr och Ral 104 till omkring Kr. f. (Magnusson 1986:62 ff). 
De liggmilor han fann var smA och hade sena dateringar, 1495-163S, men kunde inte 
direkt knytas tilljlmframställningsplatscma (Magnusson1986:243). 

lrmclin Mattens fann kolningsgropar pA M~trond i Telcmarlc, Norge. 
Storleken varierade från ca 1-4 meter, vanligast var 2-2,S meter, och djupet omkring 0,5-
1 meter. Frekvensen pi kolgroparna var ocksl varierande. Martens fann i ett omrAde, 
Tangen 1, mer än 100 stJkm2. Martcns fann träkollager pi de äldsta utgrävda 
jämframställningsplatsema vilket betyder att man kolade i grop under det äldsta skedet 
(Martcns 1988:87). 

Det finns tvi sätt att fl kol till ugnen. Det ena är kolning i grop eller mila och det andra är 
att kolningen sker direkt i ugn. Kombination av bida sätten är ocksl möjlig. det vill säga 
att ugnen fylldes med ved som långsamt fick kolas och att mec kol tillfördes under 
blästringen. PAträffas vid järnframställningsplatsema kolgropar tyder detta pA att kolning 
skedde vid sidan om. 

Kolar man vid sidan om behöver man bara förvänna ugnen med ved utan hänsyn till att 
veden ska kolas och därefter lägga pi färdig kol. 

Enligt Viking Wedbecgs iakttagelsec i det arkeologiska materialet ökar frekvensen 
kolningsgropar från och med den senare delen av romersk jlmAlder och under 
folkvandringstid. Han tror att denna ökning är ett tecken pA en förändring i 
jämframställningsprocessen, kanske en ny teknik (Wedberg 1987:47). 

Vid kolning i grop grävs en grop som är ca 1.S meter i diameter och med ett nlgot större 
djup än diametern. Veden huggs i längder pA ca 20-30 cm och ved över 6 cm i diameter 
klyvs. 

över gropens botten lägger man ved i en hög och tänder pi, det ska bli en ordentlig 
brasa. Sedan ska elden hämmas genom att kolveden kastas pA. När elden Ater tar fart 
läggs mer ved pA. Detta upprepas tills gropen är fylld med dge till en höjd över marken 
av ca 1/4 av gropens djup.Där lAgor slAr upp, makas ved över, s4 att lAgan dämpas. Om 
elden tar flr stark fart liggs en grästorva med gräset nedåt över den varmaste delen. Allt 
eftersom elden blir för kraftig pA andra ställen, täcks även dessa med grästorvor, tills 
gropen är helt övertäckt. Där rök strömmar ut packas det till tätt med jord. För en grop 
med en volym av ca 1 m3 är tiden frAn tändningen till gropens täckning 2-4 timmar
Kolen tas ut ur gropen efter ca 1-2 dygn. Utbytet av träkol är ca 20-30% räknat pA 
gropens volym. detta är beroende av vedens beskaffenhet (Bergström 1947: 114 f). 
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5.3 Vad.händer i en blästerum? 

Principen för att framställa järn är ganska enkel men det är många moment som måste 
fungera och det är flera faktorer som är av stor betydelse att känna till om allt ska lyckas. 
Nils Björkenstam har sammanställt fem punkter eller faktorer som jag här till en del 
citerar: (Björkenstam 1983:49) 

1) Träkol ger vid förbränning större hetta än ved. 

2) '.fräkol krävs i överskott i förhållande till malmens syrehalt, därför att reduktion av järn 
ur järnoxider till viss del måste ske via koloxid i gasfasen. 

3) Kol spelar även en annan roll i processen. Vid överskott av kol i beskickningen får 
man sAdana reducerande förhållanden, att järnet tar upp kol och ju mer kolhalten stiger i 
järnet desto lägre blir smlltpunkten. Rent järn har en smältpunkt över 1500° C medan 
· tackjärn (rAjärn) med en kolhalt på 4% smälter redan vid 1150° C. Här vill jag tillägga att 
vid liten koltillsats och minimal luftlittfösel smälter malmen utan att någon lupp bildas, det 
kan eventuellt bildas lite mjukt järn med låg kolhalt All malm innehåller en viss del 
bergarter som gör att smältpunkten blir lägre än det rena järnet 

4) Träkol i överskott i ugnen utgör också en förutsättning för att man skall kunna få en så 
kolrik slutprodukt, att den är härdbar. Det är möjligt att uppnå detta resultat även genom 
att upphetta mjukt järn tillsammans med träkol. Kolets roll i järnmet allurgin blev inte 
känd förrän 1780, då svensken Torben Bergman på analytisk väg kunde fastställa att det 
var kol som hade denna verkan. Innan dess var man alltså hänvisad till att finna ut detta 
på empirisk väg. 

5) Även om man sovrar malmen dvs efter krossning sorterar bort så mycket ofyndigt 
berg som möjligt, finns alltid kvar en viss mängd bergarter, som ger slagg. Denna bergart 
kan i sig innehålla Si02, CaO och AI203 (mineraler) i sådan proportion att slaggen får 
en låg smältpunkt . 

I de förhistoriska ugnarna kan både lågkolhaltigt och högkolhaltigt järn framställas och då 
främst beroende på proportionerna mellan träkol och malm. Samma vikt malm och träkol 
ger ett normalt järn med låg kolhalt 0, 1 % C, men man får räkna med olika värden och 
det beror på malmens och trästyckenas storlek, på lufttillförseln och på 
ugnskonstruktionen dvs storlek och form etc. Malmstorleken måste vara liten för att 
malmen ska hinna reduceras på väg nedåt i ugnen. De vanligaste malmerma limonit och 
rödjord är oftast i pulverform eller kan krossas till pulverform. 

Det bildade järnet och den flytande slaggen samlas upp i en "skål" framfor förmans 
mynning. Delar av denna järnklump kan ha partier med en högre halt kol än andra och 
speciellt där den utsatts för hög temperatur och varit inkapslad av kol. "Blästaklumpen" 
eller luppen innehåller förutom rentjärn också slagg (Seming1987:33 ft). 

I en malm är den huwdsaldiga beståndsdelen ett järnhaltigt mineral där järnet (Fe) är 
kemiskt bundet med syre (0) men det växlar något i proportionerna. I myrmalm finns 
också kemiskt bundet vatten som försvinner vid rostning. 

Vid en blåsning förbränns kol (C) framför blästerrörmynningen till koloxid (CO) och 
koldioxid (C02), värme utvecklas och stiger uppåt i schaktet av den upphettade gasen, 
här ingår också kvävgas ( N2). Koldioxiden reagerar med nytt kol och av varje enhet 
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C0:2 bildas tvi enheter CO. Gasen består dl huvudsakUgen av 2/3 N2 och 1/3 CO där 
koloxiden är den del som frigör syret frAn järnet 

Den varma gasen möter under sin stigning kallare gods dvs kol och malm pA väg ncdlt 
och överför dl sin värme till detta. Förutom värmeutbytet mellan gas och gods sker en del 
kemiska reaktioner. 

Först reduceras malmmineralen till järnoxid (FcO) därefter FcO + CO = Fe + CC>i dvs 
malm +gas ger tekniskt rent järn. Malm och kvarts ger slagg - 2FcO +Si02 = 
2Fc0.Si02. Den kcmisb sammansättningen av kisel och syre ger Si02 och förekommer 
som mineral i olika forma-som här i kvarts (laistallin form; som är ett regelbundet 
mönster av atomer).Dcn sista reaktionen som sker är när järn och koloxid ger stll: 3Fe + 
2CO = Fe3C.+ CO (Tholander 1983:25 f). 

Järn förekommer naturligt som oxider eller kan överföras till oxider och betecknas Il, ID 
och IV där det senare är mer ovanlig. Dessa malmer har en lägre smältpunkt än det rena 
järnet. Vid rostning bildar järnhydroxiden (malm eller rödjord) alltid den trevärdiga 
oxiden. Järnhydroxiden är omagnetisk men oxiderna kan skiljas ut med hjälp av en 
magnet. Oxiden FeO är mycket starkt magnetiskt medan den trevärdiga oxiden, Fe2 03, 
inte är det. Eftersom FeO har en stark binding mellan järn och syre är den svår att 
reducera vid lAg temperatur som 1250° C. Det är lättare att reducera den trevärdiga 
oxiden. Koloxiden blir av syret koldioxid och försvinner ut och kvar blir en oxidrik 
järnlupp (Key 1983:19 ff). 

Hematit eller blodsten är det ID-värdiga Fe203 och ger vid repning ett rött streck och 
magnetit eller svartmalm är det IV-värdiga FC304 och lämnar vid repning ett svart streck. 

5.4 Järn, s1A1 och sia&& 

Hans Hagfeldts (1'171) metod att bestämma förhistoriska slaggers sammansättning och 
smlltpunkt bygger pA ett arbete gjort av G.R. Morton och J. Wingrove. Deras arbete 
"Constitution of bloomery slags: part I: Roman" publicerades i tidskriften Journal of The 
Iron and Stccl Instltute, december 1969. 

Vid jämframställningsplatsema kan en ananlys av slagghögarna ge upplysningar om 
framställningsproccssen av smidbart järn (Hagfelt 1'171 ). 

Blästslagg kallas den slagg som är resultatet vid direktreducering. Slaggerna är mycket 
järnhaltiga. ofta ca 00-70 % järnoxid och smältpunkten ligger vid 11500. Slaggen får en 
låg smältpunkt om den innchAller en viss mängd järnoxid 

Blästslaggerna består av järn-,kisel-,alwninium-och kalciumoxider som i olika 
sammansättningar bildar tre faser: 

1) anortit (kiscl-,aluminium-och kalciumoxid) är vanligast,kallas även kalkfältspat 
2) fayalit (kiseloxid och järnoxid) 
3) wiistit (järnoxid) 

I en blästa kan järn i slaggen endast förekomma som mct alliskt järn dvs Femet eller 
tvåvärt dvs FcO.Om en slagganalys ger trevärt järn beror det platt slaggen har oxiderats 
dvs att den har tappats ur ugnen eller kommit i kontakt med luft genom Arens gång. 
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Man ftr den kemiska sammansättningen genom att räkna om balten av trevärt tj.11 tvåvärt 
och att räkna bort met alliskt järn eftersom den inte har med slaggens sammansättning att 
göra, den finns i form av inneslutningar. 

Slutligen borträknas glödgningsförlustema, dvs flyktiga beståndsdelar, eftersom de inte 
fanns vid slaggens bildning. Blästslagg består främst, ca 90%, av anortit, järnoxid (FeO) 
och kiseloxid (Si02) (Hagfeldt 1971). 

Slaggens smältpunkt ftr man genom att beräkna halterna av järnoxid, kiseloxid och 
anortit vilka proportioneras till 100%. Därefter läses smältpunkten i ett sk tenärt 
fasdiagram. 

Enligt Hagfeldt är Motton och Wingroves metod att be~tämma smältpunkter inte helt 
exakt. Det beror på att mindre halter av natrium-och kaliumoxider som kan komma från 
träkolsaskan kal\ sänka slaggens smältpunkt men Hagfeldt menar att metoden ändå ger en 
bra uppfattning om en blästslaggs ursprungliga smältpunkt (Hagfeldt 1971). 

Hagfeldt (1973) har även utarbetat en metod för att avgöra sambandet slagg-malm och för 
beräkning av producerad mängd järn. 

Man måste först och främst ha tillgång till analyser av den kemiska sammansättningen på 
malm och slagg från det område det gäller. Sedan ska malm-och slagganalysen jämföras 
med varandra för att få reda på om den malm som påträffats vid den arkeologisk 
undersökningen är densamma som användes vid järnframställningen på området. 

Den arkcomet allmgiska forskningen visar att en slagg med relativt hög Si(n-halt 
(kiseloxid) och låg FeO-halt Gämoxid), under 50% ger ett stort järnutbyte. Om däremot 
en slagg har hög FeO-halt, över 50% och låg Si()i-halt, omkring 20% och därunder, har 
järnutbytet varit lågt. Man tror att en slagg med de senare värderna härrör från 
smidesprocesser (Wedberg 1987:17). 

Producerad mängd järn per kg malm och slagg beräknas ur malmens och slaggens 
järninnehåll. Genom en simulerad reduktion av malmen fastställs 
slaggM[nrnansättningen. Malmen som reduceras måste blandas med trä.kolsaska eftersom 
den har en inverkan på analysen. Den simulerade slaggen jämförs sedan med slagg
analysen från området (Hagfeldt 1973:131 och Wedberg 1987:17). 

6. REDUKTIONSFÖRSÖK 

6.1 Jämframställnin& vid Kölsjön, Västmanland 

Viking W edberg (1987) undersökte 1982 två lågtekniska jämframställningsplatser vid 
Kölsjön, Ljusnarsbergs sn i Västmanland. Vid undersökningarna påträffades förutom 
ugnsfragment och slaggbitar också malm som var rödbrun och finkornig. Med de 
ugnsfragment som hittades tror W edberg att ugnen har haft en ram av sten som infodrats 
med lera. Ett malmprov togs ut för kemisk analys och som visade att malmen inte hade 
något genetiskt samband med sjömalm. Malmen hade heller inte enligt W edbergs 
undersökningar bildats på markytan och tillhörde på så vis inte myrmalmerna. Den 
definierades därför som ytfälld järnockra sk rödjord. 
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Vid Kölsjön framställdes i förhistorien järn av rödjord och för att klargöra rödjordens 
användbarhet som råvara gjorde W edberg en hel del praktiska försök. Han gjorde fram 
till 1987 ett 30-tal försök som användes som kunskapsbas och han redovisar två stycken i 
sin D-uppsats från 1987. Jag tänkte ta upp ett av dessa tvi, som jag kallar för reduktion 2 
dvs Wedbergs andra redovisade .försök. 

Anledningen till att jag utesluter hans första reduktionsförsök är att resultaten där mer 
liknar masugnseffekten och blir på så vis inte relevanta för en jämförande studie i 
förhistorsk järnframställning. 

De slaggvärden han fick i det ffirsöket har en trolig orsak i den låga järn men höga 
kiselhalten i malmen (se kap. 5.4). Slaggvärdema i reduktion 2 hade ungefär samma 
värden som i slaggen som hittades vid Kölsjön. 

Reduktion 2 visade ett högre järnutbyte i relation till slaggen än rcd.1 (1,19 kg järn/kg 
slagg mot 0,1 kg järn/kg slagg). Järnluppen som Wedberg fick fram var smidbar. 

Malmen som användes var rödjord med högt jäminnehAll (ca 62%) och låg kiselhalt (ca 
11 % ) från Röda jorden området i Skinnskattebergs sn, Västmanland Reduktion 2 var en 
bra blåsning jämffirt med de hypotetiska beräkningar som kan läsas om i annan litteratur 
somt ex hos Tylecote (1962). Den beräkning som gjordes för reduktion 2 visade att 
resultatet bara skulle ha varit 225 gjäm/kg slagg (Wedbcrg 1987). 

Viking Wedberg använde vid sina reduktionsförsök en rekonstruerad ugn av en 
stemamstyp med förebilder i fönomersk järnålder. Rekontstruktionen byggde på en 
ugnstyp som undersöktes av Wedberg i Röda jorden-omrldet. De ugnsfragment 
Wedbcrg hittade på Ungasand tror han är av samma typ. Ugnsschaktet var uppförd i lera 
med en höjd av 0,8 meter och dess diameter var 0,4 meter. 

Förebilden var alltså en stenramsugn från Röda jorden uppbyggd av resta hällar som stod 
nedgrävda i marken. Hällarna bildade ramar med måtten 0,5 x 0,8 m och var lerinfodrade 
och troligen påbyggd med ett lerschakt. Den högsta bevarade höjden var 0,65 m. 
U gnsväggar saknades mellan ugnsschakt och grop som låg framför ugnen med måtten 3 
x 1 m och rester av ugnsväggar med hA1 för blästerintag pAträffades (Forenius 1989:35 
ff).Denna ugn har haft en framförliggande arbetsgrop och sidostenar. Slaggen har tappats 
genom att schaktväggen som vätte mot arbetsgropen revs. Efter tappningen byggde man 
upp väggen igen (Wedberg 1987:43). · 

W edberg hade stora problem med slaggen vid sina försök. Slaggen har suttit fastsintrat 
vid leran i ugnsväggen och han ha behövt ett spett för att fl loss den, vilket har skadat 
ugnen. Vid Kölsjön påträffades lerväggsrester med slagg fastsintrat och det visar att 
liknande problem förekom i gammal tid (Wedberg 1987:40). 

Wedberg uppförde tre ugnar av denna typ för att fl en uppfattning om tid-och 
materialAtglng. Till varje ugn hade det gått åt 250 liter lera och ugnsväggama fick sålunda 
en tjocklek pA ungefär 0,15 m. Han använde två typer av omagrad lera, glaciallcra till en 
ugn och moränlera till de två andra. Vanligtvis brukar man magra lera för att undvika 
sprickbildning, men den lera som användes som lerinfodring på framställningsplatserna 
vid Kölsjön var omagrad. Moränleran var den som bäst motstod hettan, men Wedberg 
hade en del problem med uppförandet Lerschaktet sjönk ihop av sin egen tyngd och 
ugnen blev smalare i botten. För att undvika detta tillgrep Wedberg följande metod: 
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"På ugnsbotten nedslogs granstörar i en inre cirkel med 0,4 m i diameter. Störarna var 
omkring 1,5 m långa och hade en diameter av ca. 3 cm. Därtefter packades lera mellan 
störarna och stenramen samtidigt som den av störarna omslutande cirkeln fylldes med 
granris och så fortfors tills ugnsschaktet erhålligt avsedd höjd." (Wedberg 1987:40) 

Den bälgtyp som Wedberg använde var en sk spetsbälg som antingen kan vara enkel-eller 
dubbelverkande. Wedbergs bälg var enkel med lock och botten i trä och sidorna i 
getskinn. Bälgen rymde 75 liter luft och det tog 15 sekunder att genomföra ett bälgslag så 
luftmängden uppgick alltså till 300 liter/ minut. Blästerrörets diameter var 2,2 cm och 
mynnade i ugnen 0,2 m ovan ugnslx>tten och luften blåstes snett nedåt mot botten 
(Wedberg 1987:48) 

Före försöken rostades malmen på vedbål och till varje blåsning förbrukades 100 liter 
ved Wedberg förbrukade vid reduktion 240 liter (4 kg) träkol och 71 liter (37 kg) ved av 
tonfura. Detta visade sig vara den bästa kombinationen, och gav en jämn 
värmefördelning i ugnen. Han hade vid ett annat försök använt sig av enbart kol Detta 
medförde en alltför intensiv förbränning vid blästerröret och snabb slaggbildning vid 
forman till följd Slaggklumpen täppte till blästerröret så att luften inte kunde tränga . 
längre in i ugnen. Reduktionen blev sålunda ofullständig (Wedberg 1987:47). 

Innan blåsningen eldades ugnen torr. Sedan fylldes den till dge med finkluven ved (10 
cm långa och 2-4 cm 0) och efter 45 minuter hade veden antänts och lågor syntes vid 
kransen. Nu lades den första andelen malm på och därefter lades mer malm på när den 
föregkride sjunkitner. Den totala malmvikten var 10050 gram rödjord. Ved och kol 
lades vid behov. Blåsningen tog 4 timmar och 10 minuter från då den första andelen 
malm lades på tills ugnen blåsts ner. 

Resultatet blev en slaggfri järnlupp på 4.2 kg samt några mindre bitar. Slaggen var i ett 
större stycke på 2.8 kg och några mindre bitar. En stor del slagg hade också sintrat 
samman med ugnsväggen. Järnutbytet blev 1,19 kg järn/kg slagg, den 
produktionsberäkning W edberg gjorde efter Hagfeldts metod visade att utbytet bara 
skulle bli 225 g järn/ kg slagg. Järnluppen var smidbar (W edberg 1987 :48, 51 ff). 

6.2 Jämframställnine; vid DokkflQy 

Dokkefl~yvatnet är en liten sjö som ingår i Dokkavassdraget i Nordre Land och Gausdal 
kommuner i Oppland i Norge. I samband med Oppland energiverks uppdämning av 
Dokkavassdraget har Universitetets Oldsaksamling sedan 1978 haft inventering av 
området. Man fann att Dokkefl~yvattnet var särskilt intressant och en grundlig 
arkeologisk undersökning genomfördes. Man startade därför 1986 Dokkaprojektet där 
arkeologer, naturvetare och studenter arbetade tillsammans för att få fram kunskap om 
omrAdets forntid innan det lades under vatten. 
Inom ett område på 5 km2 har bl a stenåldersboplatser, hällristning, fångstgropar, 
husgrunder, kolgropar och järnframställningslokaler kartlagts, allt som allt över 300 
fornlämningar. Man har funnit över 30 jämframställningsanläggningar i området som 
kommer att beröras av dammbygget Materialet var ännu 1988 inte flirdigbearbetat, men 
ändå kunde konstateras att järnframställningen i omddet har varit viktig under järnålder 
och medeltid med vissa perioder av överproduktion (Jakosen et al. 1988:87 f). 
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Under hösten 1987 genomfördes järnframställningsförsök med utgångspunkt av det 
arkeologiska fyndmaterialct från Dokkeflflty. Under ledning av Sigmund Jakobscn, Jan 
Henning Larscn och Lars Erik Narmo gjordes fyra blAsningar i en rekonstruerad 
schaktugn med slaggtappning på sidan från en anläggning daterad till högmedeltid 

Denna typ av schaktugn har stor utbredning i bAde tid och rum. I Mt1tsstrond i Telcmark, 
Norge, har Mattens undersökt ugnar av samma typ som har daterats till 700-talet e.Kr. 
(Martcns 1988:75-76). I Sverige har Scming undersökt en gnipp ugnar av samma typ 
med dateringar från 700-talet e.Kr. (Scming 1973:70). 

I Mellanemopa gAr typen tillbaka till La Tme och den har antagligen varit i bruk fram till 
folkvandringstid. Jag anser det därför vara relevant för jämförelsen, att använda detta 
experiment med tanke på att den rekonstruerade medeltida schaktugncn överensstämmer i 

· konstruktionen med schaktugnar från jämAldem (Jakobscn et al. 1988:87). 

Anledningen till försöken var att genomföra hela arbctsproccsscn i järnframställning från 
början till slut utan instrumentell kontroll. Man ville också ffirsöka fl svar på hur arbetet 
organiserades och hur många människor som behövdes för processens gång. Allt utifrån 
den information som utgrävningarna gav (Jakobscn et al. 1988:89). 

U gnama är små med intilliggande kolgropar, en till fem stycken på varje lokal inom en 
sträcka på 3-6 meter. V arjc lokal best:Ar av en till tre ugnar som ligger lite lägre i terrängen 
än kolgroparna. I omrAdct finns också rostplatscr eller förvaringsställen för malm och 
fynd som tyder pl en vidare bearbetning av det färdiga järnet 

U gnama är byggda i lera med en innvändig diameter på 30-35 cm och fodringens 
tjocklek på botten mäter 3-5 cm. Den bevarade höjden är 40 cm, men påträffade delar 
kunde fogas ihop till en höjd av 65-70 cm. 

Slaggtappningen sker som tidigare nämnts från sidan. Lerschaktet st:Ar mellan uppresta 
hällar av skiffer med ett avstånd på 0,7-1 m och mellan schaktet och hällarna finns en 
fyllning av mindre hällar och sand (Jakobsen et al. 1988:89). 

Den ~konstruerade ugnen byggdes av bAde material som fanns under medeltiden och av 
modernt material. Anledningen var att den nödvändiga materialkunskapen saknades. 
Dessutom var ett krav att materialet skulle motstå höga värme-och tryckbelastningar. 
Detta för att försäkra sig om att inte misslyckas med försök som bara grundat sig pl val 
av material. Fomien och storleken översstämde däremot med förebilden. 

Figurerna 3-4 visar den rekonstruerade ugnen och dess förbild som är en tolkning utifrån 
det material som hittats vid utgrävningarna (Jakobscn et al. 1988:93). 
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Fig 3. Skissen visar hur fflrebilden av ugnen blev tolkad. (Teckning av 
Sigmund Jakob&en. Efter Jakobsen, Larsen och Narmo 1988) 
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Fig 4. Teckning som visar hur den rekomtnaade ugnen blev bygd. 
(Teckning av Sigrnund Jakobsen. Efter Jakobsen. Larsen och Nanno 1988.) 

Skisserna visar att det yttre höljet utanför ugnen som utgjordes av skifferhällar byttes ut 
av en j~hylsa, själva ugnen byggdes inuti denna järnhylsa. Pen nedersta och innersta 
fodringin som ursprungligen bestod av magrad lera byttes ut mot eldfast ugnsmassa. 
Speciell eldfast sten användes istället för vanlig sten. Blästerröret tillverkades av lera, 
fynd av ursprungliga röret saknades. 

Den nedre delen av ugnsschaktet dvs slaggrummet blev nedgrävd under mark och 
tomrummet mellan järnhylsan och en träpalissad blev fylld med sandblandad furubark. 
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Det arkeologiska fyndmaterialet tyder på att det har existerat en typ av palissad men om 
den var av trä är okänt 

Sandpackningen mellan järnhylsan och fodringsmassan (urspr. lera, här: eldfast 
"s~pemassa") har en viktig funktion. Den ger fodringen en expansionsmöjlighet vid 
höga temperaturer utan att spricka. Detta tror Jakobsen, Larsen och Narmo är 
anledningen till att många ugnar av denna konstruktionstyp lr sl välbevarade. 

Slaggtappningen blev liksom pA förebilden satt i sidan. Slaggen kunde alltså tömmas 
under processens glng. Detta medför att järnluppen blir mer fri frAn slagg när den tas upp 
ur ugnen. Om slaggen fAr stelna inne i ugnen sintrar den oftast fast i ugnsväggen och 
måste hackas loss den och det medför skador pi fodringen som miste repareras. Det 
byggdes ocksl en slaggrop av samma form som plträffades pA framställningsplatserna 
för en jämförelse i form och struktur mellan nytappad slagg och orginalslagg. 

En slagganalys är viktig, den kan bestämma slaggens smälttcmperatur, dess kemiska 
sammansättning och om det finns träkolsavtryck. Dessutom kan vid analys av 
orginalslagg utläsas om den blivit tappad ur ugnen eller inte. Mer om detta i kapitlet om 
järn och slagg. Det har vid Dokketlfrjy bara gjorts en form-och strukturanalys (Jakobsen 
et al. 1988:91 ff). 

Blästerrörets utformning har en viktig funktion för lufttillförselns hastighet och dess 
riktning. Jakobsen et al. (1988) skriver att detta är viktigt i samband med övriga 
förhlllanden i processen dvs hur mycket kol, vilken form och storlek pA ugn men tyvärr 
sA nämner de inte vilken diameter de hade pl sitt rekonstruerade rör,vilket jag tycker är 
viktigt i ett dokumenterat cxperimcntDäremot har de kunnat bestämma riktingen och 
rörets placering efter de fynd som gjorts. Viking Wedberg redovisar bMe rörets diameter 
och var det har mynnat in i ugnen (Wedberg 1987:38). 

, Bälgen som användes vid försöken var en spctsbälg med dubbelverkan. Jakobscn et al. 
(1988) antar dock att den inte varit den vanligaste med tanke pA dess storlek och 
otymplighet De vill hellre placera en sk stämpelbälg framför ugnen eftersom den är 
mindre och mer lätthanterlig, bAde horisontalt och vertikalt, men det saknas historiska 
belägg om den har använts i onridet 

Den äldsta källan av användandet av spetsbälgar i förhistorisk tid är en det alj av 
Sigurdristningen pA Ramsundsbcrget i Södermanland, som är daterad till 1000-talets 
början och visar vissa delar ur den isländska sagan om Sigurd Fafnesbane. I ristningens 
vänstra del syns hur Sigurd steker den dödade draken Fafnes hjärta över en eld med 
dvärgen Regins smidcsrcdskap liggande runt honom. Där syns också ett par spctsbälgar 
(Stenberger 1964: 823). I Adre pl Gotland stlr en bildsten från mitten av 1000-talet som 
möjligen återger tvi parställda spctsbälgar (Pettersson 1982: 179).· 

Den malm som användes till jämframställningsförsöken var tagen från en myr som llg i 
närheten av järnframställningsplatsen. Man valde att ta från ett djuptliggande skikt, ner till 
0,5 meter. Denna malm var grov och vinröd till flirgen och liknade malmen på den 
utgrävda järnframställningsplatsen. En kemisk analys visade att malmen hade ett högt 
jäminnehlll, ca 55 %, och ett lågt kiselinnehlll, ca 2,5 % (Jakobsen et al. 1988:95). 

Rosmingen blev inte helt lyckad, dl rostlaven byggdes för kompakt. 
Temperaturfördelningen blev ojämn vilket medförde att all malm inte oxiderades. Den 
malm som fick god lufttillglng oxiderades till en mörk röd färg. Malm med dllig 
syretillförscl blir grlsvart Totalt rostades 40 kg malm i 4-5 tinnnar. 
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Resultatet blev 15 kg,. vilket är en viktförlust på 62,5 %. Malmen var innan rostning inte 
torkad och det tror Jakobscn et al. (1988:96) var anledningen till den stora viktförlusten 

Av de totalt fyra försök som genomfördes redovisas här ett Ugnen förvärmdes i ca 3 
timmar. Därefter fylldes den med 5 kg kol. När en blå gasflamma tändes ovanpå 
kollagret, vilket tyder på ett överskott pl koloxidgas, lades den första andelen malm på. 

Genom hela blästringen, som varade i tvi timmar, lades kol pi si att ugnsschaktet hela 
tiden var fullt. En ökning av temcraturen i slutet av blåsningcJl var nödvändig för att fl en 
scperation mellan slagg och järn. Slaggtappningen lyckades bra och slaggropen blev 
fylld, tyvärr bildades ingen järnlupp utan bara små porösa klumpar. 

Jakobsen et al. (1988) redogör inte hur mycket malm eller kol som lades på under 
blåsningen. En viktig fdgeställning var förhlllandet malm och kol. Man utgick från 
tidigare gjorda försöksresultat (fylecotc et al. 1971) som visade att förhållandet 1: 1 var 
det bästa. Tillsättningen ökades till 1: 1,3 i försök 2 som ocksl gav det bästa resultatet 
Inte heller nämns vikten av de framställda järnklumparna. Jakobsen, Larscn och Narmo 
skriver att det totalt framställdes 5 kg järn av 35 kg rostad malm. De miste ha rostat mer 
malm än ovanstlcnde rostning som är det enda redovisade (Jakobsen et al. 1988:98 ff ). 

6.3 Jämframstff11nine på Hammarede, Jämtland 

Hammarede skogsmiljö ligger vid Röjln, 8 km nordväst om Rätan i södra Jämtland. Här 
bedrivs ett lokalt utvecklingsarbete för att bevara gammal skogsteknologi. Hammarede 
består av en skogsvaktarstuga, kolvaktarkojor och en öppen smedja. I verksamheten 
ingAr bl a tillverkning och demonstration av kolmilor och tjärdalar. Här har ocksl ett 40-
tal järnframställningsförsök genomförts. Verksamheten är främst förlagd på sommaren 
och har en stor besökarskara. 

I början av maj 1990 gjordes tre framställningsförsök pl Hammarcde. 
Järnframställningen ingick som delmoment i kursen Människa, Natur och Teknik som 
drivs av Institutet för forntida teknik och Bäckedals folkhöskola i Sveg. Blästringen 
leddes av K-G Lindblad som under flera Ar framställt järn. Ugnen som användes var en 
rekonstruktion av en ej ännu daterad ugn som hittades i närheten av Hammarede. Man 
tror dock att den härrör från medeltiden. 

Ugnen byggdes i en sluttning av kallmurad gråsten utom väggen där förman sitter, som 
är lerklinad. 

U gnsbotten mätte 50 cm och mynningen 80 cm. Först grävdes en grop sooi var större än 
själva ugnen. Därefter fylldes runtom ugnskonstruktionen ett 15 cm brett område med· 
grus och sand U gnsschaktet hade en konisk form med ett djup på 85 cm. lnglngshålet 
vid förman var ovalt med en bredd pi 8 cm och en höjd på 5 cm. Blästerröret var 60 cm 
långt och 2 cm i diameter när det mynnade in i ugnen 15 cm frAn botten. Luften blåstes in 
vågrätt. 

Måtten på ugnen visar att det är en gropugn utan slaggtippning. Om förebilden endast 
hade kallmurade väggar eller hur lufttillförseln gltt till är okänt Med Sernings 
klassificeringssystem blir Hammaredeugnen definierad som la c'l A2'! Eftersom Martens 
system saknar beteckningar i en rad undergrupper som gör det mindre användbar i 
tabellform, används hellre Sernings beteckningar. Se kap. om blästerugnar. 
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Bäl$ama som användes var ett par tvärställda spetsbälgar, byggda av K-0 Lindblad efter 
en ntning gjord av Ole Evenstad pl 1700-talet. 

Malmen var tagen fdn myren Klaxls, pl ett djup av ro cm. Vi ti11sattc inget i malmen, 
men Lindblad menar att försök har visat att bästa tillsats är krossad slagg fdn tidigare 
bllsningar, det ger stön'C utbyte. Tillsatsen ska vara 10% av malmviktcn. Malmkvaliteten 
var en blandning av järnrik rödbrun fin och grov mynnalm. 

Bilaga 2 visar själva arbetsglngen i försök nr 1 av sammanlagt tre. 
Innan rostningen vigde vi först upp malmen för att se hur stor viktförlusten blev. 
Rostningen skedde med tre lager kluvna stockar, 120 x 120 cm torr fura. Se kapitlet om 
rostning. 

Efter rostningen var malmvikten 12 kg, dvs 80 % viktförlust. Malmen måste sedan sållas 
och all sten plockas dl bort. Sten har en negativ effekt pl reduktionen. Ugnen 
förvärmdes i 15 timmar eftersom vi skulle göra 3 bränningar i rad. Därefter var det dags 
för kolning. Järnframställning är energikrävande och det är hög ltglng pl kol. Kol kan 
brännas i grop eller i mila, men det krävde sl mycket extra arbete, varför vi valde att kola 
i ugnen. . 
Ugnen fylldes med stående torr fura med omkrets pl 3-4 cm och längd 30 cm. 
Kolningstiden var ungetlr 1 timme och 40 min, efter bllsningcn var veden okolad i 
mitten. Därför krllvs det en något längre kolningstid När det syns en bll lAga vid 
mynningen tyder det pl överskott av koloxidgas och vämie. 

Innan malmen tillsattes vägde vi upp malmen i tre högar, 6+3+3 kg. 
Malmen lades pl i en liten halvcirkel. Därefter sköts den, lite i taget, in mot ugnens mitt 
och övertäcktes med lite kol 

Kolen förbrändes snabbare i mitten, sl att en liten grop bildas. Gropen fylldes igen med 
kol från sidorna. Vi fyllde aldrig pA ny kol utan använde oss av den kol som fanns i 
ugnen. 

Bälgarna pumpades i regel 15 ggr med 1 minuts vila. Det var nödvändigt med uppehAll i 
pumpningen, annars skulle det bli för varmt Vännen kontrollerades varje halvtimme med 
en pyrometer, som användes vid järnframställning i masugn. Detta var det enda moderna 
hjälpmedel som användes. All malm var efter ca 3 timmar beskickad. Under hela 
blästringen kontrollendes kolnivån tre glnger. 

Efter 4 lfl timme tog vi upp smältan som vägde ca 2 kg. Mycket slagg hade sintrat fast 
vid förman. Smältan visade sig bara bestå av slagg som dessutom innehöll mycket 
småsten. 

7. UTVÄRDERING OCH SAMMANFATTNING 

Att framställa järn är som tidigare sagt inte lätt och denna uppsats har visat att det är 
många led i järnframst11llnigsprocessen som måste fungera. För att fA mer kunskap om 
den forntida järntillverkningen är vi tvungna att utföra mAnga experiment Dessa kan lära 
oss mer om processte~n och kanske lösa en del problem och frågetecken kring 
järnframställningen. Aven de misslyckade försöken är viktiga. . . ·. . ·-
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Därför har jag i uppsatsen även redovisat försök som inte givit något järn. 
Syftet med utvärderingen är inte att döma ut de ena eller den andra metoden. Enligt min 
åsikt är alla tre metoderna bra, de kan däremot komplettera varandra. 

Om vi först tittar på ugnen så har både form och storlek betydelse för framställningen. 
Vid Kölsjön användes en låg, nedgrävd och lerinfodrad schaktugn (gropugn) en sk 
stcnramsugn, i Dokkflii,y en schaktugn byggd i lera i en järnhylsa och i Hammarede en 
gropugn av lcallmurad gråsten. Endast ugnen i Dokkflii,y hade slaggtappning. 

Fördelen med slaggtappning är att man kan tömma ugnen på slagg utan att avbryta 
processen. Om slaggen stelnar inne i ugnen är det risk att man måste hacka loss 
ugnsfodringen för att fA ut det Om slaggen tappas blir produktionsvolymen per blåsning 
större och järnluppen blir mer ren från slagg samt att man slipper reparera ugnen. 

Vid Kölsjön revs to:m. en vägg för att frilägga slaggen. Man hade på förhistorisk tid . 
uppenbarligen samma problem med slaggen, eftersom man bl.a. vid Kölsjön hittad 
lerväggsrester med fastsintrad slagg. 

Slaggtappningen är enligt Serning (1979) en uppfinning som kom i samband med att man 
lade gropugnens härd marknivå. Den nedgrävda gropugnen är sålunda den äldsta och 
enklaste formen i Skandinavien, men användes så sent som under yngre järnålder i 
områden där man inte krävde storskalig produktion eller högkvalitctsjärn (Serning 
1979:67). 

Ugnen på Hammarede är också en nedgrävd gropugn utan slaggtappning, troligen från 
medeltiden. U gnstypen är den vanligaste i Härjedalen och Jämtland. Min tolkning är att 
denna ugn inte användes för att producera ett överskott utan för att täcka ett lokalt behov. 
Kanske delade flera gårdar/familjer på en ugn. 

En annan teknisk uppfinning är utvecklingen av schaktugnen. Den möjliggjorde en ökad 
produktion och en mer medveten framställning av stål Schaktugnen på Dokkflii,y är 
liksom Hammaredeugnen medeltida. På Doldcflii,y har man periodvis framställt mer järn 
än det lokala behovet Utgrävningsmaterialet visar att detta omrlde har varit viktigt i 
järnproduktion under järnålder och medeltid. 

Om man ska klassificera en ugn, så måste man ha ett system som är tillfrcdställande. För 
närvarande finns det fyra system och det är enligt min åsikt tre för många. Jag håller helt 
med Svante Forenius när han påpekar att det blir tidsödande att göra jämförelser mellan 
ugnar klassificerade efter olika system. Det är onödigt invecklat (Forenius 1989:7 4). Det 
är därför nödvändigt att man enas om ett enhetligt system, som överstämmer med de 
internationella beteckningarna. Vid en undersökning ska man ge ugnen beteckningar som 
kan påvisas i själva konstruktionen, klassificeringen fAr inte bygga på antaganden. På så 
vis undviks förvirring och rena felaktigheter i dokumentationsmaterialet. 

Malmkvaliteten är en viktig faktor för att lyckas med järnframställningen. Den rödjord 
som användes vid Kölsjön hade hög järnhalt och järnutbytet blev gott. Anna M. 
Rosenqvist hävdar att järninnehållet måste var över 50% för att man ska fA något utbyte 
(Rosenqvist 1978:41). Ett annat försök som gjordes vid Kölsjön visade däremot det 
omvända förhållandet Här var järnhalten ca 21 % och kiselhalten ca 48%, järnutbytet blev 
nära 0, 1 kg järn/kg slagg. Försöket visade också att det inte är möjligt att reducera 
järnfattig och kiselrik malm med ved (Wedberg 1987:49). 
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Vid Dokkfltity användes järnrik mynnalm tagen frAn ett djup av 0,5 m. På denna nivå var 
malmen grov eller i form av smA flak och vinröd. Högre upp i skikten var den mer 
finkornig och gulbrun. Här visade sig det sig att den grov& malmen var av god kvalitet. 
Ett fel var att man inte lät torka malmen. Den våta malmen kylde ned rostningen med 
ojämn oxidering som följd Dessutom byggde man rostlaven för kompakt, se kap 6.2 
(Jakobscn et al. 1988:101). 

På Hammarede togs malmen på ett djup av 0,6 m. Denna malm var rödbrun och bAde 
grov och fin. Hur myren ska se ut för att finna malm har redovisats i kapitel 3.5. Om 
malmen är av bättre kvalitet på lägre eller högre skikt är omöjligt att bestämma generellt 
eftersom myrar är olika. Dimnot har försök pi Hammarede visat att en tillsats i malmen 
av krossad slagg frAn tidigare bllsningar ger ett stönc utbyte. 

I de tre försöken har bränslet varit olika. Vid Kölsjön har bAde ved och kol använts, vid 
I>Qkkcfltity enbart kol och på Hammarede användes ved som fick kolas i ugnen. Vid 
Kölsjön visade det sig att enbart kol gav för intensiv värme med för snabb slaggbildning 
som följd 

Vid Dokkfltity nyttjade man enbart kol men här kunde man tappa slaggen vilket gjorde att 
slaggen inte täppte till blästerröret. 

Ugnen vid Kölsjön saknade slaggtappning men slaggen blev heller inte så lättflytande att 
den kunde tappas, vilket kan ha berott pi malmen. Det är inte givet att enbart kol har 
använts i förhistorisk tid, det finns källor som visar att man använt enbart ved eller 
kombinationen ved och kol (Wedberg 1987:47). 

Vid Hammarede användes ved som fick kolas inne i ugnen. Vi hade problem med 
slaggen som hela tiden täppte till blästerörct. Blästeröret rensades dock med jämna 
mellanrum med en smal järnstång. 
Vid upptagning av smältan framgick att mycket slagg hade sintrat fast vid forman. En 
anledning till att försöket misslyckades kan ha varit för hög vännc som medfört för snabb 
slaggbildning och hindrat blästcrluften att tränga längre in i ugnen eller att malmen var av 
dllig kvalitet. Schemat i bilaga 2 visar att temperaturen redan i tidigt skede nådde 1300 
grader och att värmen steg och sjönk under bllsningen. K-0 Lindblad tror också att 
malmen som var tagen på ett lägre djup var sämre än den ytliga malmen. Vid Kölsjön 
visade sig den bästa kombinationen vara kol och ved. Det gav en jämn värmeffirdelning i 
ugnen (Wedberg 1987:47). 
Vid Dokkflly hade man inga problem med slaggen och den hade heller inte sintrat fast 
med ugnsf odringcn. Det bildades ingen järnlupp utan bara smA porösa klumpar, troligen 
för att blåsningen avbröts för tidigt och att man la pi för lite malm (Jakobsen et al. 
1988:93) 

I järnframställningen är förhAllandet kol och malm av värde för slutresultatet Vid 
Dokkfltity utgick man frAn förhAllandet 1:1, dvs samma vikt träkol och malm. Det bästa 
resultatet fick man när man ökade förhAllandet 1: 1,3. PI Hammaredc var det svlrt att 
bcdömma vikten på kolen eftersom veden kolades i ugnen. Vid Kölsjön användes ved 
och kol, vilket omöjliggör ett viktförhAllande mellan träkol och malm. 

BAdc Björkenstam (1983) och Seming (1987) menar som Tylecote et al. (1971) att 
samma vikt träkol och malm ger ett normalt järn med llg kolhalt pi ca 0,1 % C. Om man 
driver en process genom ett llgt kol-malm-förhållande crhAller man vid llg temperatur en 
järnrik och lättsmält slagg. Detta medför ett llgt järnutbyte och ett lågkolhaltigt järn. 
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Den förhistoriska slaggen är alltid järnoxidrik och detta tydcl" pA att man velat driva 
processen pA ett sådant sätt att man fick ett smidbart järn (Björkenstam 1983:32, Seming · 
1987:33 och Tylccote et al. 1971:359). 

Ett viktigt råmaterial är !cqm till ugnen. Ugnen vid Kölsjön var lerldinad och W edberg 
ger en bra beskrivning av-lertyp och hur leran användes i ugnarna. Vid Dokkfljljy bytte 
man ut den ursprungliga leran med eldfast "stfjpcmassa". PA Hammarede var ugnen 
kallmurad med undantag kring förman som klinadcs med omagrad lera, av okänd typ. 
Wedberg var noga med materialvalet eftesom han vill ha en uppfattning om åtgången. Vid 
Dokkfljljy valde man en säkrare metod för att inte misslyckas. 

Denna metod är enligt min åsikt inte förkastlig eftersom syftet var att framställa järn med 
direkt reduktion utan instumentell kontroll och inte att beräkna matcrialltgången. 

Leran hade en stor betydelse för reduktion i sml ugnar. Detta intygar Inga Seming som 
fick uppgiften muntligen av Jont-Olof N'tlsson, Dala-Jäma. Han uppgav att man pA 1800-
talet tog leran pl en noga utvald plats för att lyckas med reduktionen (Serning 1973:113). 

Blästell'Öret ska fördela den luftmängd som bälgen producerar. Vilken dimension 
blästerröret ska ha för ett optimalt resultat är omöjligt att svara pl. Blästerrören lyser med 
sin frånvaro på utgrävningsplatserna i Sverige men däremot sl kan man finna rester av 
förman. Vid Kölsjön var rörets diameter 2,2 cm och på Hammarcde 2 cm. Viking 
W edbcrg menar att 2,2 cm är relativt klent och hänvisar till att det tog 15 sekunder att 
genomföra ett bälgslag. Wedberg nyttjade en enkel spetsbälg (Wedberg 1987:48). På 
Hammarede användes tvA tvärställda spetsbälgar som lik en dubbelverkandc spetsbälg ger 
ett jämnare luftflöde än den enkla. 

Jf6rgen Lund på Institut for förhistorisk arkaelogi i Moesgård tror att diskontinuerlig 
inblAsning är en viktig länk i framställningen (uppgift från brev 28/111990). 

Vid pumpning av bälgarna är det alltså viktigt med pauser. Jag tror att en grov dimension 
på röret ger en alltför kraftig lufttillförsel och för hög värme som följd. Därför är enligt 
min åsikt Wedbergs nämnda dimension på ca 2 cm inte klen. 

Det kan förekomma slagg som inte uppstått vid reduktion av järnmalm. Den slagg som är 
svårast att skilja från reduktionsslagg är smidesslagg. Vid en analys kan järn-och 
kiselhalten mätas. Vid hög järnhalt och låg kiselhalt kan slaggen vara smidesslagg. 

Om en slagg har hög FeO-halt har järnutbytet varit lågt i förhållande till malmens järnhalt 
Detta behöver inte betyda att järnframställaren varit oskicklig eller att ugnen varit 
ineffektiv. Vid låg temperatur och stigande FeO-halt i slaggen vandrar fosforn ut ur järnet 
och in i slaggen. Hög fosforhalt ger kall bräckt järn. Forntidens järntillverkare kan 
medvetet ha framställt en liten mängdjärn men med hög kvalitet (Serning 1973:121). 

Om kunskapen att framställa järn var utbredd bland gemene man eller om enbart ett fåtal 
behärskade tekniken är en svAr fråga. Svaret kanske ligger i hur effektiv produktionen 
var. För husbehovet var kravet pA effektivitet och intensitet sannolikt mindre än för en 
specialist Vid professionell hantering torde man vara mer noga med att ugnen är effektiv 
och att malm och kol var av hög kvalitet. 
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En fortsatt forskning i llgteknisk jämhantcring är nödvändig för att fl svar p4 en rad 
frlgor som tex om ugnarnas effektivitet, järnkvalitct och järnets ekonomiska betydelse. 
Här har vi till hjälp de olika analysmetoderna av malm. slagg och järn. Dessutom har vi 
våra välbevarade jämframställningsplatscr, som är ett rikt klQJmatcrial. Sist men inte 
minst sA är experimenten av stor betydelse för jämforslmingen. Experimenten bidrar med 
öbd förstAclse av en teknik, som idag mer eller minde är bortglömd. 
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10. BILAGOR 

Bllap, 1 

Martens ldassification av ugnar: 

Driftekniska element 

I. Gropugnar 
Il. Schaktugnar 
III. Kupolugnar 

A. Slaggtappning 
1. Utan slaggtappning 
2. Med slaggtappning genom ugnssidan 
3. Med slaggtappning genom ugnsbotten 

B. Lufttillförseln 

1. Läge över ugnskanten ned genom mynningen 
Genom ugnsväggen vid härden 

2. Åtkomst Friliggande lufti>ppningar 
Luftkanaler 

3. Form och antal av lufttillfön:elanläggningar 

Byggnadstekniska element 

a. Position 1. Fristående 
2. Väggfast 
3. Nedgrävd i marken. 

b. Byggnadselement 

1. Innervägg Ospecialicerade 
Specialicera,fo 

2. Yttervägg Oskiktad 

Martens 1978:36 

Skiktad 
Stenbyggd 
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Sernings ldassification av ugnar: 

I. Ug schaktugn 
Il. Schaktugn 
m. Kupolugn 

Position 
a. Nedgrävd; härden belägen under markytan 
b. Byggd ovan markytan; härden belägen i marknivl 

U gnsväggarnas konstruktionsmaterial 
a. Lera 
b. Stenväggar tätade med lera 
c. Kallmurade väggar 
d. Den omgivande marken (Nedgrävd ugn utan inklädda väggar) 

Avskiljande av slaggen 
A. Ingen slaggtappning 
B.Slaggen samlad i en grop under ugnskonstruktionen 
C.Slaggen tappad genom ugnssidan 

Lufttillförseln 
I.Naturligt drag 
2.Med hjälp av hand-eller fotdrivna bäljar 
3.Med hjälp av vattendrivna bäljar 

Seming 1979:68-69 
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Bilap2 

Jämframställningsförsök på Hammarede Skogsmiljö, Rätan, Jämtland 5 / 3 1990 
Människa-Natur och Tekniklinjen. 

Försök nr 1 (3) 

Malmkvalite: 1. grov (kaffe) 2. fin (rödbrun) 
Fyndplats: Klaxås, djup ro cm 
Test: Ingen 
Rostning: 60 kg, 3 lager torrfura 120 x 120 cm 
Tillsats: Ingen. 
Malmvikt: 12 kg 
Förvärmning: 15 timmar ( detta pga att det gjordes tre blåsningar i rad ) 
Kolningstid: 1 timme och 40 minuter.Veden blev okolad i mitten,längre kolningstid 
erfodras. · 
V edkvalite: Torr fura 0 3-4 cm 30 cm längd 

Majmtillsättnin& 
kl. 
8.45 6 kg 
9.00 
9.15 
9.45 All malm till mittten 
10.00 
10.10 3 kg 
10.45 
11.00 All malm till mitten 
11.15 
11.45 
11.55 3 kg 
12.15 

Temperatur 

950 
1300 
1250 

1270 
1280 
1350 
1350 
1340 
1250 
1250 
1230 

ÖVri~ 

Kolnivå 1 dm 
Pump 15 ggr. 1 min vila 
Kolnivå2dm 
Kontinuerlig pump. m.tegelsten 
Kolnivå3dm 

Kont. pump. mycket slagg vid förman 

12.55 Upptagning av smältan mycket slagg vid förman 

Smältans vikt: ca 2 kg 
Smidesegenskaper: inga 
Slaggens täthet: okänd 
Järn: nej 
ÖVrigt: Mycket småsten i smältan 
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