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Inledning 

Registrering av metallurgiskt avfallsmaterial från undersökningslokalen vid 

Verkstadsvägen SU 2010, Motala stad, RAÄ 188 genomfördes av Faber Arkeologi 

på uppdrag av Fredrik Molin, UV Öst. En del av materialet registrerades av 

Geoarkeologiskt laboratorium (GAL) vid UV Mitt Uppsala, Riksantikvarieämbetet, 

likaså på uppdrag av UV Öst.    

 Målsättningen med registreringen var i första hand att utreda vilka 

verksamheter inom metallhanteringen som förekommit inom 

undersökningsområdet. I det fallet att flera olika metallhanteringsaktiviteter kunde 

styrkas ansågs det även önskvärt att se om dessa aktiviteter kunde särskiljas 

rumsligt genom avfallsmaterialets olika spridningsmönster.   

 Genom spridningsanalysen kom frågeställningar att väckas rörande 

metallhanteringen på platsen samt dess förhållande till övriga lämningar – såsom 

exempelvis undersökta anläggningar – inom undersökningsområdet.  

 Föreliggande rapport utgör bilaga till Steg 1-rapporten rörande 

undersökningarna inom RAÄ 188 år 2010. Syftet med rapporten är att ingående 

presentera den del av undersökningslokalens fyndmaterial som utgörs av 

metallurgiskt avfall samt utreda dess kunskapspotential. Sammanställningen har 

tillsammans med Järnhantering vid Verkstadsvägen i Motala, UV Gal rapport 

2012: 14 (Willim et al 2012), utgjort underlag för de avsnitt i nämnda Steg 1-

rapport, vilka behandlar järnhantering och metallhantverk. För diskussion och 

tolkningar av såväl fyndmaterialet som förekommande hantverk hänvisas till 

huvudtexten i Steg 1-rapporten. 

Metod och material 

Registreringen genomfördes genom okulär besiktning och typbestämning av slagg, 

teknisk keramik och hantverksavfall. Faber Arkeologi och UV GAL genomförde 

registreringen efter samma Intrasis-mall och enligt grundläggande överenskomna 

principer gällande okulär klassificering av metallurgiskt material (se bl.a. Englund 

1998: 93 & Willim et al 2012: 14f).  I linje med projektets huvudmålsättning 

skapades även tre nya sakord: framställningsavfall, metallhantverksavfall och 

smidesavfall. Dessa sakord användes till att grovt indela avfallsmaterialet till de 

metallhantverk som identifieras på platsen.    

 Den tekniska keramiken bestämdes som ugnsväggsfragment, 

infodringsfragment samt övrig bränd lera härrörande från metallhantering. Ett fåtal 

fragment tolkades som teknisk keramik från flermetallsmide. Dessa påminner om 

förpackningar och fodral men är samtliga starkt fragmenterade vilket försvårar 

djupare analys. Efter verksamhetsbestämning av den tekniska keramiken gjordes 

även en fullständig registrering av materialet.   

 Avfallsgruppen slagg typbestämdes som endera reduktionslagger eller 

smideslagger. I linje med den grundläggande målsättningen var det likaså av största 

vikt att särskilja smideslagger från sekundärsmides- respektive 
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primärsmidesprocesser. För en del av materialet visade sig detta dock svårt på 

grund av den starka fragmenteringsgraden. Den alltför starkt fragmenterade delen 

av slaggmaterialet registrerades därför endast som smidesslagg och verkar därmed 

endast som mängdindikerare. I detta sammanhang förefaller det likaså av vikt att 

poängtera de svårigheter som är behäftade med okulär klassificering av 

primärsmidesslagg generellt. Eftersom smidesslaggerna från de olika processleden 

inte skiljer sig markant åt i rent morfologisk mening blir den okulära 

klassificeringen av dem påfallande osäker och i de flesta fall krävs vidare åtgärder 

för en fullständigt tillfredställande bedömning (Willim et al 2012: 60 samt 

muntligen Hjärthner-Holdar 2013). Därav bör särskiljningen av primär- respektive 

sekundärsmidesslagg i föreliggande registrering och spridningsanalys betraktas 

som en tolkning. Efter dessa inledande typbestämningar gjordes även en fullständig 

registrering av materialet. Endast 1 fyndpost bestående av 3 mindre fragment 

registrerades som icke järnslagg.     

 Hantverksavfall i metall tillvaratogs likaså från undersökningsområdet. 

Detta var dock en betydligt mindre mängd än avfallet bestående av slagg och 

teknisk keramik. Detta material bestod i ett klipp och en smälta i Cu-legering samt 

skrot och ämnen i järn/stål. Föremål av såväl järn som Cu-legering fanns också 

representerade. Särskiljningen mellan föremål och hantverksavfall hölls 

konsekvent så att det material som inte säkert kunde identifieras som föremål har 

räknats som hantverksavfall.  I startskedet bedömdes det ej önskvärt att fullständigt 

registrera metallfynden av avfall och föremål. Dess ringa mängd skulle dock med 

lätthet möjliggöra vidare bearbetning om sådan framöver skulle vara till gagn för 

djupare frågeställningar. Därför rekommenderas starkt att detta material 

fortsättningsvis förvaras säkert och korrekt (mörkt och i torrbox som regelbundet 

kontrolleras). 

Identifierade anläggningar 

De anläggningstyper vilka generellt sett kan kopplas till metallhantering i olika 

former kan grovt indelas i ugnar, ässjor, härdar, fällstenar, slaggvarp och 

arbetsgropar. Till dessa tillkommer även strukturella anläggningar såsom stolphål 

och gropar som på ett eller annat sätt fyllt en funktion inom hantverksområdet. 

 Blästjärnsframställning – vilket huvuddelen av metallhanteringen på 

lokalen vid Verkstadsvägen utgörs av – uppvisar vanligen en fornlämningsbild 

bestående av en eller flera ugnsrester, kolningsgropar, arbetsgropar och inte minst 

påtagliga slaggvarp eller slagglager.  Normalt förekommer likaså omsmältnings- 

och/eller smidesgropar vilka nyttjats i den del av primärsmidet som följer direkt på 

varje avslutad blåsning, även om detta arbete mycket väl skulle kunna utföras i den 

aktuella blästugnens härd (jämför Englund 2002: 268). I ytterst gynnsamma fall 

kan även rostningsplatser för den bokade malmen samt rester av den aktivitetsyta, 

som själva arbetet i sig ger upphov till, finnas bevarad.   

 Till skillnad från smides- och gjuterihantverket vilket mer eller mindre 

kräver skyddade förhållanden i form av byggnader och dylikt kan 
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blästjärnsframställningen med fördel bedrivas utan tillhörande överbyggnader i det 

fria. Därmed inte sagt att även blästugnar kan ha ackompanjerats av diverse 

anordningar som i det arkeologiska materialet avtecknar sig som strukturella 

anläggningar utan alltid helt självklara mönster (fig. I).  

 

FIG. I – EXEMPEL PÅ BLÄSTUGN MED OLIKA STÖD OCH ANORDNINGAR. 

Från Kaparandanda, Zambia. Efter Redinha 1953. 

De rekonstruktioner som kan ges med ledning av tillvaratagna ugnsväggsfragment 

och de ugnsrester som undersökts på lokalen vid Verkstadsvägen ger inte samma 

utrymme för utförlighet (se fig. II), även om enstaka stolphål har dokumenterats i 

nära anslutning till två av ugnarna (A8533 & A8453 – intressant nog de mindre av 

de undersökta ugnarna). Rekonstruktionerna genomfördes i samband med UV 

GALs analysarbete (Willim et al 2012: 43ff).    

 Inga bevarade anläggningar tolkade som stammande från vare sig smides- 

eller gjuterihantverk har dokumenterats inom undersökningslokalen. 

 

Blästugnar 

A8533 – SLAGGUPPSAMLINGSGROP 

Dimensioner: 0,44 x 0,44 m Inre diameter: 0,44 m Djup: 0,25 m Rekonstruerad 

höjd: <0,80 m 

14
C-datering: 1370±30 BP kal. 2σ 600-690 e. Kr. (Ua-30622) 

Rund i plan med skarpa nedgrävningskanter och skålformad botten. Fyllningen 

sotig med kol och ett fåtal skärvstenar. Gropen nedgrävd i undergrunden med 
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moränsten i underkant. Den innehöll mycket slagg och i botten av gropen fanns ett 

stort stycke bottenslagg. 

Slagguppsamlingsgrop tillhörande en mindre blästugn. Gropen förefaller inte ha 

varit stenfodrad. Däremot påpekas att rikligt med naturlig moränsten förekommer i 

anläggningens botten. Möjligen innebar denna naturliga sten att ingen stenfodring 

ansågs nödvändig vid konstruktionen. Ingen slaggavskiljningsmetod identifierades. 

Ej bevarad till blästernivå. 

A8453 – SLAGGUPPSAMLINGSGROP 

Dimensioner: 0,60 x 0,85 m Inre diameter: 0,85 m Djup: 0,25 m Rekonstruerad 

höjd: <1,60 m 

14
C-datering: 1649±30 BP kal. 2σ 320-470 e.Kr. (Ua-30055) 

Oval i plan. Skålformad botten. Längs med den södra sidan var gropen fodrad av 

stenar 0,08 – 0,15 m, enstaka större ca 0,3 m. Även den norra delen kantades av 

några större stenar, 0,10 – 0,15 m stora. Gropens fyllning bestod av flera olika 

lager. Överst ett raseringslager av sandig, smågrusig och sotig silt fyllt av 

ugnsfodring bestående av smält lera. I den södra delen av gropen fanns under detta 

ett skikt fullt av bränd lera blandat med slagg. Nästa skikt var ett svart lager med 

sotig silt där det också fanns rikligt med kol och slagg spritt i hela fyllningen. 

Längst ner fanns en lins av kol och förkolnade pinnar som mot botten hade ett skikt 

av obränd lera. 

Slagguppsamlingsgrop till en blästugn. Gropen var fodrad med sten och lera och 

det är rimligt att anta att ris och kvistar användes som slaggavskiljare. Möjligen 

ingick några av de högre placerade större stenarna i schaktkonstruktionen. Ej 

bevarad till blästernivå. 

Runt ugn A8453 framkom även en aktivitetsyta (A7551), vilken uppfattades som 

ett sotigt och kompakt lager. I denna fanns också mycket sten och skärvsten som 

tolkades ha kunnat ingå i ugnens schakt. Även om själva ugnsschakten i huvudsak 

varit gjorda av lera så utesluter detta inte en viss inblandning av stenmaterial i 

ugnskonstruktionerna som helhet. 

Aktivitetsytan innefattar även en fällsten (A7476) och ett stolphål (A8784). Med 

hänsyn till de dokumenterade stenarna högt i anläggning samt aktivitetsytan får 

ugn A8453 anses vara den bäst bevarade av de fyra blästugnarna. Därmed 

förefaller det rimligt att anta att liknande aktivitetsytor funnits även kring de 

övriga ugnarna, men att dessa inte bevarats. 

A20501 – SLAGGUPPSAMLINGSGROP 

Dimensioner: 1,00 x 1,20 m Inre diameter: 1,20 m Djup: 0,50 m Rekonstruerad 

höjd: <2,30 m 
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14
C-datering: 1600±31 BP (ek) kal. 2σ 400-550 e.Kr. (Ua-30623), 

                      1489±30 BP (frö) kal. 2σ 530-650 e.Kr. (Ua-30624)  

Oval i plan. Gropen stenfodrad. Fyllningen svartsotig, sandig silt. I mitten låg flera 

stora slaggklumpar omgärdade av ett mindre mycket sotigt svart parti. Strax 

utanför gropen fanns också flera stora slagger. 

Slagguppsamlingsgrop till blästugn. Gropen förstärkt med stenfodring men inga 

klara spår av slaggavskiljare påvisbart. Ej bevarad till blästernivå. 

A9327 - SLAGGUPPSAMLINGSGROP 

Dimensioner: 0,80 x 0,80 m Inre diameter: 0,56 m Djup: 0,35 m Rekonstruerad 

höjd: <1,10 m 

14
C-datering: ej daterad 

Cirkulär i plan. I fält tolkad som grop/stolphål, i samband med GALs analysarbete 

omtolkad som slagguppsamlingsgrop till en blästugn. A9327 låg 0,20 m NV om 

ugn A20501. Fyllningen homogent mörkbrun och grusig. Nedgrävningskanterna 

branta och skarpa. Innehöll större runda stenar, sporadiskt med skärvsten och lite 

slagg. 

 

FIG. II – TRE REKONSTRUKTIONER AV BLÄSTUGNARNA FRÅN 

VERKSTADSVÄGEN. 

Willim et al 2012: 44 Bild: Svante Forenius 

Återfylld slagguppsamlingsgrop till blästugn. Närliggande till ugn A20501. Dock 

föreligger ingen 
14

C-datering som skulle kunna påvisa samtida bruk av ugnarna. 

Gropen verkar inte ha varit stenfodrad. Eftersom gropen är återfylld kan detta 
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dock ej anses klarlagt. Gropen innehåller sekundärt deponerad smidesslagg 

(Willim et al 2012: 57), vilket understryker dess återfyllda karaktär. Ej bevarad till 

blästernivå.  

 

Härd 

A8489 – HÄRD 

Dimensioner: 0,60 x 0,60 m Djup: 0,22 m 

Rund i plan med skarpa nedgrävningskanter. Övre delen innehöll skärvig och 

skörbränd sten. Placerad en 0,50 m NÖ om ugn A8533. 

Anläggningen tillskrivs en funktion inom blästjärnsframställningen. Dess precisa 

funktion är dock osäker då inget ledande material tillvaratagits från anlägingen. 

En härd kan ha ett flertal funktioner inom blästbruket. Närmast tillhands ligger att 

föreslå en funktion inom primärsmidet då ett luppfragment samt en ansenlig mängd 

sprutslagg påträffats i dess närhet. Anläggningen är dock inte daterad och 

smidesslagget som påträffats i anslutning till densamma kan härröra från både 

sekundar- och primärsmide. 

 

Fäll-/Pall- eller Trappstenar 

T7476 – FÄLLSTEN/PALLSTEN 

Dimensioner: 0,85 x 0,75 m 

Ett plankonvext stenblock tolkat som fällsten ingående i ugnsområdet kring A8453. 

Placerad 0,20 m NV om ugn A8453. I fält dokumenterades inga specifika 

kännetecken som skulle indikera att stenblocket använts som just fällsten, såsom 

exempelvis värmepåverkning eller slagärr. Någon ansamling av glödskal eller 

sprutslagg som skulle påvisa smidesverksamhet vid stenen låter sig inte heller visas 

i spridningen av metallurgiskt avfallsmaterial, trots bevarad aktivitetsyta (A7551) i 

ugnsområdet. Stenblockets form samt dess placering gör det dock troligt att den 

bör tolkas som sammanhängande med metallhanteringen. 

T101 – FÄLLSTEN/PALLSTEN 

Dimensioner: 0,70 x 0,70 m 

Ett plankonvext stenblock tolkat som fällsten ingående i ugnsområdet kring A20501 

och A9327. Placerad 0,30 m öster om ugn A20501. I fält dokumenterades inga 

specifika kännetecken som skulle indikera att stenblocket använts som just fällsten, 

såsom exempelvis värmepåverkning eller slagärr. Någon ansamling av glödskal 

eller sprutslagg som skulle påvisa smidesverksamhet vid stenen låter sig inte heller 
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visas i spridningen av metallurgiskt avfallsmaterial, även om en viss andel starkt 

fragmenterat smidesslagg samt ett antal järnskrot åtfinns i stenens närhet.  

Stenblockets form samt dess placering gör det likaså troligt att den bör tolkas som 

sammanhängande med metallhanteringen – möjligen både inom smidet och inom 

blästbruket. 

Det faktum att ingen av dessa stenblock uppvisar klara spår av smidesverksamhet 

såsom värmepåverkan eller slagärr öppnar upp för alternativa tolkningar än att det 

skulle röra sig om just fällstenar. Ett tolkningsalternativ som föreslagits ger 

stenblocken en funktion inom blästjärnsframställningen som stöd eller trappstenar 

vid chargering av malm och träkol i ugnsschakten (muntligen Westermark 2012). 

En faktor som talar för denna tolkning är att stenblocken påträffats just vid de 

ugnar som har de högsta rekonstruerade höjden (A8453 och A20501). Någon form 

av uppallning måste här ha krävts för att chargera ugnarna med en höjd på mellan 

1,6 till 2,3 m. Dessvärre finns i nuläget inga belägg för att större flata stenblock 

skulle använts på detta sätt på andra blästjärnsframställningsplatser. 

 

Stolphål 

A8476 – STOLPHÅL 

Dimensioner: 0,35 x 0,35 m 

Ett av två stolphål i anslutning till ugn A8533. Beläget 0,50 m NV om ugnen. 

Stolphålets funktion är osäker, men en strukturell tolkning i samband med antingen 

ugn A8533 eller härd A8489 kan föreslås. 

A8218 - STOLPHÅL 

Dimensioner: 0,40 x 0,30 m 

Ett av två stolphål i anslutning till ugn A8533. Beläget 0,80 m norr om ugnen. 

Stolphålets funktion är osäker. Likaså här föreslås en strukturell tolkning i 

samband med antingen ugn A8533 eller härd A8489. 

A8784 – STOLPHÅL 

Dimensioner: 0,40 x 0,35 m 

0,20 m norr om ugn A8453. Ingående i aktivitetsytan kring ugnen. Dokumentation 

kring anläggningens stratigrafiska relation till aktivitetsytan saknas dessvärre. En 

strukturell tolkning i relation till ugn A8453 föreslås. 

Enstaka stolphål kan ges en mängd olika funktionstolkningar inom blästbruket på 

platsen. Intressant att notera i sammanhanget är att samtliga tre stolphål är 

placerade norr om blästugnarna. Det är tänkbart att deras funktion varit att förankra 

ugnarnas bälgar. De befinner sig alla på så nära avstånd till ugnarna att de dock lika 
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gärna skulle kunna var spår av förstärkningar eller stöttor till själva ugnsschakten. 

De båda stolphålen i anslutning till ugn A8533 skulle likaså kunna tolkas som 

fundament till en uppallning eller brädstruktur. 

 

Fyndkategorier – sammanställning 

Blästjärnsframställning 

REDUKTIONSSLAGG 

Antal fragment: 3 499 

Total vikt: 60 295,3 gram 

Reduktionsslagg är en samlingskategori innefattande alla typer av slagg 

stammande från järnframställningsprocessen. Den stora mängden indikerar att 

järnframställning varit den dominerande verksamheten inom metallhanteringen på 

platsen. 

BOTTENSLAGG 

Antal fragment: 1 816 

Total vikt: 41 862,0 gram 

Största diameter: 154 mm 

Minsta diameter: 106 mm 

Bottenslagg representerar det slaggmaterial som ansamlas i slaggroparna i botten 

av en schaktugn. Det tillvaratagna slaggmaterialet från platsen består till största 

delen av bottenslagg. Bottenslagger kan antingen rakas ur en 

slagguppsamlingsgrop och dumpas på exempelvis ett slaggvarp, i ett vattendrag, 

etc. eller så lämnas det kvar i slaggropen efter sista blåsningen av schaktugnen då 

schaktet raseras för att komma åt den reducerade smältan (järnluppen). Detta ger 

att bottenslaggerna, då de inte uppträder i starkt fragmenterat tillstånd, indikerar 

antalet blåsningar som kan beläggas på platsen. För att detta ska bli 

tillfredställande representativt bör antalet identifierade bottenslagger jämföras 

med antalet bestämda ugnsanläggningar samt dumpningsmönster för 

framställningsprocessen uttolkas. 

STEARINSLAGG 

Antal fragment: 1 683 

Total vikt: 18 433,3 gram 
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En betydande andel av det tillvaratagna reduktionsslagget utgörs av stearinslagg. I 

den aktuella registreringen har undertypen stearinslagg konsekvent använts till att 

klassificera stearinslagg som inte anses ha bildats på ugnsanläggningens botten. 

Stearinslagg som bildats direkt på en anläggnings botten har istället registrerats 

som bottenslagg. 

UGNSVÄGGSFRAGMENT 

Antal fragment: 15 

Total vikt: 212,3 gram 

Ett antal grovt förslaggade fragment av ugnsväggar har tillvaratagits inom 

undersökningsområdet. Detta avfall har med största sannolikhet uppkommit när 

ugnsschakt har rivits efter avslutad blåsning i ugnarna. Ugnsväggsfragmentens 

spridning får således till viss del räknas som ugnsanläggningsindikerande, men till 

denna bild bör även ett visst mått av organiserad dumpning av den tekniska 

keramiken räknas. Spridningsbilden av ugnsväggsfragment (Fig.2e) visar också på 

koncentrationer till ugnsområdet samt dumpzonen i vattenbrynet (se nedan). 

BRÄND LERA 

Antal fragment: 13 

Total vikt: 84,6 gram 

Teknisk keramik av mer obestämbar art förekommer främst i dumpzonen i 

vattenbrynet men även med ett fåtal nedslag inom det identifierade ugnsområdet 

(se Fig.2e). Dessa fragment kan inte definieras som ugnsväggsfragment eller 

fragment av infodring till ugnsschakt men tolkas stamma från järnframställningen. 

 

Smidesverksamhet 

SMIDESSLAGG 

Antal poster: 106 

Antal fragment: 375 

Total vikt: 7 003,7 gram 

Smidesslagg som inte tillfredsställande har kunnat bestämmas som avfall från 

sekundär- respektive primärsmide. Den största orsaken till detta har genomgående 

varit stark fragmentering av slaggmaterialet. Denna kategori innehåller således 

såväl primär- som sekundärsmidesslagg och är endast att se som 

mängdindikerande. Dock bör huvuddelen tolkas som primärsmidesslagg då denna 

verksamhet har varit den huvudsakliga smidesverksamheten på platsen. 
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PRIMÄRSMIDESSLAGG 

Antal fragment: 87 

Total vikt: 5 615,1 gram 

Varav luppfragment: 14 

Den största delen av denna materialgrupp består i fragmenterade större 

smidesskållor med ett betydligt mer homogent utseende än det som observerats för 

sekundärsmidesskållorna. Även en del slagger tolkade som sprutslagg och 

luppfragment har identifierats. 

SEKUNDÄRSMIDESSLAGG 

Antal fragment: 93 

Total vikt: 2 604,4 gram 

Varav smidesskållor: 46 

Sekundärsmidesslagg uppträder som mindre smidesskållor i olika fragmenterad 

grad. I förhållande till primärsmidet tyder avfallsmängden på ett småskaligt smide 

med en mer sporadisk spridningsbild. 

INFODRING 

Antal fragment: 8 

Total vikt: 231,4 gram 

Ett mindre antal infodringsfragment som tolkas stamma från smidesässjor inom 

sekundärsmidet. 

HANTVERKSAVFALL - JÄRN 

Antal poster: 13 

Antal fragment: 33 

Total vikt: 284,1 gram 

Denna materialgrupp består i ett antal fragment av ämnen och skrotjärn, vilka 

tolkades som hantverksavfall i samband med sekundärsmide. 

BRÄND LERA 

Antal fragment: 6 

Total vikt: 71,2 gram 

Enstaka fragment grovt förslaggad bränd lera med slagg vidhäftat vilka inte kan 

definieras som ässjeinfodringsfragment men tolkas stamma från sekundärsmidet. 
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Flermetallsmide 

FLERMETALLSMIDESSLAGG 

Antal fragment: 23 

Total vikt: 71,2 gram 

Ett mindre och fragmenterat material bestående av sekundärsmidesslagg med spår 

av arbete i Cu-legeringar har påträffats inom undersökningsytan. Materialet 

förefaller mycket likt det som tillvaratogs söder om Motala ström inom 

fornlämningslokalen på Strandvägen. 

HANTVERKSAVFALL – Cu-LEGERING 

Antal fragment: 2 

Total vikt: 18,3 gram 

Avfall i form av ett klipp och en smälta i Cu-legering har identifierats. Exakt 

legering har i nuläget inte fastställts. 

BRÄND LERA FRÅN KONSTRUKTIONER 

Antal fragment: 4 

Total vikt: 94,5 gram 

Några fragment liknande ugnsväggsfragment med spår från Cu-legering har 

påträffats i materialet. Dessa har registrerats som ugnsväggsfragment men 

stammar troligen från andra konstruktioner såsom överbyggningar eller liknande 

kopplat till flermetallsmide.  

INFODRING 

Antal fragment: 3 

Total vikt: 20,4 gram 

Infodringsfragment med Cu-spår sannolikt stammande från ässjor. Tolkas som 

avfall från flermetallsmide. 

 

BRÄND LERA 

Antal fragment: 2 

Total vikt: 18,4 gram 
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Två fragment bränd lera med spår av Cu-legering har identifierats. Tolkas som 

avfall från flermetallsmide. 

 

Metallhantverksavfall – övrigt 

SLAGG – OBESTÄMD 

Antal fragment: 3 

Total vikt: 21,2 gram 

Ett fåtal fragment tolkades som ej stammande från järnhantering (framställning 

eller smide). Dessa kan möjligen kopplas till flermetallsmide, men det förefaller 

lika troligt att de är spår av sentida eldfängd verksamhet inbegripande annat 

material. 

UGNSVÄGGSFRAGMENT 

Antal fragment: 109 

Total vikt: 1 153,1 gram 

Representerande material identifierat som ugnsväggsfragment. Troligen avfall från 

järnframställning, men den starka fragmenteringsgraden gör klassificeringen 

osäker. 

INFODRING 

Antal fragment: 486 

Total vikt: 2 922,3 gram 

Denna kategori representerar material identifierat som infodringsfragment kopplat 

till metallhantering. Materialet har dock inte kunnat klassificeras till ett av 

hantverken smide eller blästjärnsframställning, främst på grund av stark 

fragmentering. 

BRÄND LERA 

Antal fragment: 1 266 

Total vikt: 7 018,6 gram 

Representerande övrig teknisk keramik av mer obestämbar art och starkt 

fragmenterad. Att det rör sig om metallhantverksavfall är klart, men exakt vilken 

(eller vilka) hantverk materialet bör tillskrivas är osäkert. 

 



17  FABER ARKEOLOGI RAPPORT 2012: 1 

 

Föremål 

BESLAG – JÄRN 

Antal poster: 2 

Antal fragment: 2 

Total vikt: 113,3 gram 

Två mindre beslag i järn, båda defekta. Korrosionsgrad svag till medel. 

FÖREMÅL – JÄRN 

Antal poster: 2 

Antal fragment: 2 

Total vikt: 66 gram 

Två fragment av obestämbara föremål i järn. Det ena delvis starkt korroderat. 

HÄSTSKOSÖM 

Antal poster: 16 

Antal fragment: 21 

Total vikt: 104,2 gram 

Hästskosöm uppträder spritt i kulturlager inom undersökningsområdet. Värt att 

notera är dock att förekomsten begränsas till avgränsningen av sekundärsmidet 

och dess dumpzon (Fig.5a). 

NIT – JÄRN 

Antal poster: 7 

Antal fragment: 8 

Total vikt: 45,9 gram 

Ett mindre antal fragment av nitar i järn. Ett antal nithuvud samt åtminstone en 

båtnit. 

NÅL – JÄRN 

Antal poster: 1 

Antal fragment: 1 

Total vikt: 2 gram 

En defekt nål i järn. Svagt korroderad. 
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SPIK – JÄRN 

Antal poster: 6 

Antal fragment: 18 

Total vikt: 185,5 gram 

Ett antal fragmenterade spikar i järn. De tillvaratagna spikarna representerar 

företrädesvis de som i fält icke bedömdes som moderna. 

FÖREMÅL – Cu-LEGERING 

Antal poster: 1 

Antal fragment: 1 

Total vikt: 11,7 gram 

Ett föremål av kamtyp i Cu-legering, troligen brons. Dateringsbedömd som 

medeltida eller senare. 

SPÄNNE – Cu-LEGERING 

Antal poster: 1 

Antal fragment: 1 

Total vikt: 4,7 gram 

Ett mindre, defekt spänne i Cu-legering, troligen brons. 
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Spridningsbilder 

 

FIG.1A – SAMTLIGA REGISTRERADE ANLÄGGNINGAR INOM 

UNDERSÖKNINGSYTAN 

Översikt av samtliga registrerade anläggningar med ID-nummer. 
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FIG.1B – ANLÄGGNINGAR KOPPLADE TILL METALLHANTERINGEN 

Översikt av de anläggningar som kan kopplas till metallhanteringen med ID-nummer.  
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FIG.2A – FRAMSTÄLLNINGSAVFALL – ÖVERSIKT 

Översikt av framställningsavfall bestående av såväl olika typer av reduktionsslagg, som bränd lera 

och ugnsväggsfragment. Identifierade eventuella luppfragment har dock i detta avseende sorterats 

till primärsmidesavfall. 
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FIG.2B – REDUKTIONSSLAGG 

Visande spridningen av den del av framställningsavfallet som består i reduktionsslagg av olika 

undertyp. 
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FIG.2C – BOTTENSLAGG 

Visande spridningen av undertypen bottenslagg indikerande på såväl placering som antal av 

framställningsugnar alternativt slaggansamlingar. 
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FIG.2D – STEARINSLAGG 

Visande spridningen av undertypen stearinslagg – slaggansamlingssindikerande. 
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FIG.2E – UGNSVÄGGSFRAGMENT & BRÄND LERA - FRAMSTÄLLNINGSAVFALL 

Visande spridningen av ugnsväggsfragment och bränd lera tolkat som framställningsavfall. Värt att 

notera är hur dessa material inte lika exakt som bottenslaggerna korresponderar med 

ugnsanläggningarna. 
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FIG.2F – UGNAR OCH RELATERADE ANLÄGGNINGAR 

Spridning av framställningsavfall med de 3 identifierade ugnsområdena utmärkta. Områden som 

diskuteras vidare i spridningsanalysen markerade med cirklar. 
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FIG.3A – SMIDESAVFALL – ÖVERSIKT 

Översikt av smidesavfall bestående av såväl olika typer av smidesslagg, som bränd lera och 

infodringsfragment. Ingen distinktion har här gjort mellan avfall från primärsmide eller 

sekundärsmide. Noterbart är likheten i spridningen mellan smidesavfall och framställningsavfall. 
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FIG.3B – PRIMÄRSMIDESLAGG 

Visande spridningen av primärsmideslagg bestående av sprutslagg, fragmenterade smidesskållor 

och ett fåtal luppfragment. Överensstämmelsen med spridningen av framställningsavfall förefaller 

väldigt god då i stort sett all primärsmidesslagg kan avgränsas inom det uppskattade ugnsområdet 

samt de identifierade dumpzonerna nära strandlinjen.  
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FIG.3C – LUPPFRAGMENT 

Visande spridningen av de identifierade luppfragmenten. Notera förekomsten i dumpzonerna 

utanför strandlinjen. Ett fragment åtfinns även inom det avgränsade ugnsområdet NV om ugn 

A8533. Spridningen bör tolkas så att i stort sett samma avgränsade område brukades till 

primärsmidesverksamheten som till järnframställningen. Även tycks samma avgränsade dumpzoner 

i vattenbrynet ha använts till att avlägsna skrymmande och brandfarligt avfall. Att alla utom ett av 

de identifierade luppfragmenten påträffas just i dumpzonerna talar för att de bör representera 

kaserade luppar, alternativt större stycken som brutits av och kasserats.  
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FIG.3D – SMIDESSLAGG 

Visande spridningen av smidesslagg som inte tillfredsställande har kunnat bestämmas som avfall 

från sekundär- respektive primärsmide. Den vanligaste orsaken till detta har genomgående varit 

stark fragmentering av slaggmaterialet. Denna kategori får anses innehålla såväl primär- som 

sekundärsmidesslagg och är endast att se som mängdindikerande. Att en stor mängd av detta starkt 

fragmenterade slaggmaterial åtfinns i och omkring de identifierade dumpzonerna utefter 

strandlinjen stödjer tolkningen av detta område som just dumpzon(er). 
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FIG.3E – SEKUNDÄRSMIDESSLAGG 

Visande spridningen av sekundärsmidesslagg. Noterbart är den markant mindre mängd identifierat 

sekundärsmidesavfall i förhållande till avfall från primärsmidesverksamheten. Även vid 

sekundärsmidet har vattenbrynet rimligen använts för dumpning av slagg och annat avfall. 

Sekundärsmidesavfallet förefaller inte lika knutet till det avgränsade ugnsområdet som 

primärsmidet. Spridningen av sekundärsmidesslagg talar för att denna verksamhet har varit mer 

sporadiskt förekommande inom området än primärsmidet. Den ringa förekomsten av denna 

avfallskategori måste dock tas i beaktande.  
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FIG.3F – SEKUNDÄRSMIDESSLAGG – FLERMETALLSMIDE 

Visande spridningen av sekundärsmidesslagg samt sekundärsmidesslagg och övrigt metallurgiskt 

avfall med spår av arbete i Cu-legering. Spridningsbilden visar att flermetallsmidesverksamheten 

förekommer än mer sporadisk över undersökningsytan än det vanliga sekundärsmidet.  
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FIG.3G – INFODRING OCH BRÄND LERA – SMIDESAVFALL 

Visande spridningen av infodring och bränd lera tolkat som smidesavfall. Bilden accentuerar 

användandet av vattenbrynet som dumpzon även för smidesavfallet. Ett infodringsfragment 

förekommer även i öster om aktivitetsytan A7551. 
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FIG.3H – RUMSINDELNING AV SMIDESVERKSAMHETER 

Visande den rumsliga skillnaden mellan primär- respektive sekundärsmidesverksamhet inom 

undersökningsytan. 



35  FABER ARKEOLOGI RAPPORT 2012: 1 

 

 

FIG.4A – METALLHANTVERKSAVFALL – ÖVERSIKT 

Visande en översikt av det material som inte kunnat säkert klassificeras som smides- eller 

framställningsavfall på grund av exempelvis för stark fragmenteringsgrad. Notera att spridningen 

knyter ihop området för metallhantverket och speciellt avseende sekundärsmidesavfallet. 
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FIG.4B – METALLHANTVERKSAVFALL – TEKNISK KERAMIK 

Visande spridningen av den del av det oklassificerade metallhantverksavfallet som utgörs av teknisk 

keramik i form av ugnsväggsfragment, infodring och bränd lera. Notera att den starkt 

fragmenterade avfallskategorin metallhantverksavfall nästintill uteslutande består av just teknisk 

keramik.  
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FIG.5A – FÖREMÅL – JÄRN 

Visande spridningen av föremål tillverkade i järn. Ett flertal av föremålen kan mycket väl vara 

verksamhetsindikerande – alltså representerande de typer av föremål som tillverkats på platsen. 

Det ringa antalet försvårar dock tolkningsmöjligheterna avsevärt.  
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FIG.5B – FÖREMÅL – Cu-LEGERING 

Visande spridningen av föremål tillverkade i Cu-legering. Inga av dessa tolkas som tillverkade på 

platsen.  
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Spridningsanalys 

 

Blästjärnsframställning 
Med stöd av spridningsbilder och genomgång av anläggningsdokumentation kan 

följande iakttagelser göras. De tre i fält identifierade blästugnarna (A8533, A20501 

och A8453) kan kompletteras av A9327 (initialt tolkad som stolphål), vilket 

uppmärksammades i och med GALs analysarbete (Willim et al 2012: 57). Dessa 

fyra ugnar bildar, samman med ovan beskrivna fäll-/pallstenar, stolphål och en 

härd, tre ugnsområden utmärkta som 1, 2 och 3 på spridningsbild 2f.   

 Ugnsområde 1 består av en rest av en blästugn (A8453), ett stolphål 

(A8784) och en fäll-/pallsten (T7476) sammanbundna av en bevarad aktivitetsyta 

(A7551). Ugnsområde 2 består av rester av en mindre blästugn (A9327) och en 

större (A20501) samt en fäll-/pallsten (T101) och område 3 i sin tur av en rest av 

en mindre blästugn (A8533), två stolphål (A8476, A8218) samt en härd (A8489).  
14

C-dateringar som utförts på tre av ugnarna (A8453, A20501 och A8533) antyder 

att områdena brukats i kronologisk sekvens, med område 1 som det först etablerade 

och område 3 som det avslutande.     

 Spridningen av framställningsavfall påvisar en stark koncentration ca 5 m 

norr om ugn A8533 (ugnsområde 3, Fig.2f) och några meter SV om ugn A8453 

(ugnsområde 1, Fig.2f). Denna koncentration markeras med onumrerad ring på 

spridningsbild 2f. Koncentrationen bör tolkas representera antingen ytterligare en 

ugnslämning som icke bevarats eller ett delvis destruerat slagglager, alternativt 

slaggvarp. Därmed framträder ett ca 15 x 15 m stort område från den identifierade 

strandkanten och mot nordöst som övergripande framställningsområde med 

anläggningarna grovt organiserade i ett rektangulärt mönster. Överlag bör det antas 

att långt fler ugnar funnits i framställningsområdet än de som bevarats till idag. I 

detta hänseende förefaller det dels logiskt att föreslå att fler ugnar kan ha funnits 

inom ugnsområde 2 (se Fig.2f) samt inte minst öster om detta område utanför den 

avgränsade undersökningsytan. En mindre koncentration ca 10 m NV om ugn 

A8453 bör likaså nämnas. Denna koncentration framträder isolerat men kan 

mycket väl utgöra rester av ett mindre slagglager i anslutning till en fortsättning av 

framställningsområdet i nordlig riktning.     

 Framställningsavfallet visar även starka koncentrationer strax utanför den 

identifierade strandkanten. Detta representerar rimligen storskalig dumpning av 

framställningsavfall i vattenbrynet. På Fig.2f markeras 3 områden strax utanför den 

identifierade strandkanten som uppvisar så höga koncentrationer av 

framställningsavfall att de borde indikera slagglager eller dumpzoner i vattnet. Med 

undantag för det ovan nämnda eventuellt destruerade slagglagret 5 m norr om 

ugnsområde 3 förefaller avfallsdumpning i vattenbrynet varit det normala 

förfarandet inom blästbruket på platsen. Det möjliga slagglagret på land kan här 

mycket väl tjänat som mellanlagring av avfall innan detta slutligen dumpats vid 

strandkanten.       
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 Framställningsavfall förekommer jämnt fördelad inom hela det definierade 

framställningsområdet, vilket högst troligt sträckt sig vidare åt SÖ än den aktuella 

undersökningsytan tillåter utreda. 

 

Smidesverksamhet 
Tre typer av smidesverksamhet kan identifieras genom det tillvaratagna 

hantverksavfallet från lokalen – primärsmide, sekundärsmide samt sekundärsmide 

med inslag av arbete i Cu-legering. Ingen av dessa verksamheter har i nuläget 

daterats. Sekundärsmide med arbete i Cu-legering daterat till 12–1300-talet e.Kr. 

har dock påvisats på undersökningslokalen söder om Motala Ström (Svensson 

2012) och vid okulär jämförelse förefaller materialet från Verkstadsvägen mycket 

likt det som påträffats där. Spridningsanalysen ger likaså stöd åt tolkningen att 

flermetallsmidet bör separeras från framställningsverksamheten och primärsmidet 

på platsen. Även om avfall fortfarande har dumpats i vattenbrynet, så förekommer 

avfallskategorin sporadiskt över i stort sett hela undersökningsytan i ett fåtal 

nedslag (Fig.3f) och kan inte på samma sätt som t.ex. primärsmideshantverket 

sägas vara koncentrerat till det avgränsade framställningsområdet.  

 Sekundärsmidesverksamheten uppvisar ett mer avgränsat 

spridningsmönster än flermetallsmidet. Spridningen är inte heller lika sporadisk 

som den för flermetallsmidet utan vid närmare granskning framträder intressanta 

detaljer. I området vilket tidigare utmärktes som eventuellt destruerat slagglager på 

land finner vi även en koncentration av sekundärsmidesslagg (Fig.3e), vilket 

rimligen bör tolkas så att detta område tjänade som slaggvarp – av permanent eller 

tillfällig art – även för sekundärsmidesavfallet. Dumpning har även förekommit i 

vattenbrynet, om än relativt sporadiskt sett till antalet dumpade hela smidesskållor. 

Förfarandet är därmed detsamma – dumpning i vattenbrynet i nära anslutning till 

verksamheten med ett möjligt mellanled på land – som för blästbruket. Det finns 

därmed goda skäl att misstänka att åtminstone en viss andel av 

sekundärsmidesverksamheten mycket väl kan vara samtida med blästbruket. Denna 

tolkning kan dock inte styrkas gällande alla delar av sekundärsmidet då avfall från 

detta hantverk finns spritt över i stort sett hela undersökningsytan (Fig.3e). Det är 

därför rimligt att anta att sekundärsmide förekommit även efter det att blästbruket 

övergivits – om än i begränsad skala. De fåtaliga nedslag av identifierade glödskal 

inom undersökningsområdet styrker även den förekomsten av sekundärsmide med 

större utbredning än det avgränsade framställningsområdet (Fig.3h)

 Primärsmidet är den verksamhet som efterlämnat den största mängden 

avfallsmaterial när det gäller smideshantverk. Merparten av det slaggmaterial som 

är alldeles för fragmenterat för att tillfredställande klassificera som sekundär- 

respektive primärsmidesslagg bör även det räknas in i kategorin 

primärsmidesavfall. Detta motiveras dels av att spridningen för mycket av det 

oklassificerade slagget överensstämmer väl med den för primärsmidesavfallet, dels 

med anledning av att primärsmidesslagg just är den dominerande avfallskategorin 
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vikt- och mängdmässigt. Det oklassificerade slagget bör dock innehålla en viss 

mängd sekundärsmidesslagg, även om den starka fragmenteringsgraden och den 

generella svårigheten att okulärt särskilja slagger från de olika processleden gör 

klassificeringen osäker.       

 Det oklassificerade slagget kan dock mycket väl användas som 

mängdindikerare vad gäller den del av avfallet som utgörs av smidesslagg. 

Spridningen av detta avfall bidrar även till att förstärka bilden av smideshantverk 

med större utbredning än det avgränsade framställningsområdet (Fig.3d). Detta kan 

mycket väl vara ett mönster gällande för såväl sekundär- som 

primärsmideshantverket.       

 Ett par ytterligare iakttagelser kan göras rörande primärsmidet med stöd 

av spridningsbilderna. Det kan konstateras att spridningen av primärsmidesslagg 

sammanstämmer mycket väl med mönstret som framställningsmaterialet ger. Det 

avgränsas inom det identifierade framställningsområdet med undantag för ett antal 

nedslag i undersökningsområdets sydvästra del (Fig.3b-c). Denna avgränsning gör 

att det förefaller troligt att primärsmidet företogs om inte samtidigt så åtminstone 

inom samma kronologiska horisont som järnframställningen. 

Dumpningsförfarandet och valet av plats för dumpning av avfallet från 

primärsmidet tycks även det vara detsamma som för framställningen och detta ger 

vidare indikationer på att dessa verksamheter har kronologisk samstämmighet. Det 

faktum att primärsmidet tycks förekomma även utanför det avgränsade 

framställningsområdet – vilket antyds av såväl primärsmidesslagg och 

luppfragment (Fig.3b-c) som sprutslagg (Fig.3h) behöver i detta avseende inte 

komplicera verksamheternas samstämmighet. Det är dock värt att notera att ett 

större område verkar ha använts i primärsmidet jämfört med framställningen. 

 Den klart överordnade frågeställningen vid vidare bearbetning av 

smidesförekomsten på lokalen vid Verkstadsvägen kan utan tvekan sägas vara 

dateringen av de tre skilda smideshantverken. Följande dateringsförslag kan ges 

med hjälp av spridningsanalys av hantverksavfallet:    

 Primärsmidet dateras till samma kronologiska horisont som 

järnframställningen. Samma begränsade området har brukats såväl för verksamhet 

som vid avfallsdumpning. Det förefaller även troligt att verksamheterna pågått 

parallellt med varandra på rent tekniska grunder, då det tillverkade luppjärnet 

måste förädlas innan vidare användning. Transporten av de utsmidda lupperna 

underlättas likaså om vissa delar av primärsmidet utförs i anslutning till 

framställningen. Primärsmidesavfallet uppvisar inte heller några egna mönster 

oberoende av framställningsavfallets spridningsbilder.   

 Sekundärsmidet uppvisar en något annorlunda spridning både vad gäller 

verksamhet och avfallsdumpning. Mycket av avfallet från denna verksamhet har 

dumpats längre söderut i vattenbrynet än primärsmidesavfallet (jämför Fig.3e och 

Fig.3b-c) vilket kan indikera ett delvis annorlunda förfarande och rörelsemönster 

vid hanteringen. Till största delen sammanfaller dock spridningen av 

sekundärsmidesavfall med primärsmidesmaterial och framställningsavfall. Dessa 

förhållanden ger således att sekundärsmidesverksamheten får sägas tillhöra såväl 
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samma kronologiska horisont som framställningen och primärsmidet – men även 

rimligtvis en senare sådan. Förslagsvis har vi att göra med ett brukssmide som 

täckte vissa behov inom blästbruket samt ett senare föremålssmide möjligen med 

kopplingar till flermetallsmidet.    

 Sekundärsmidet med inslag av arbete i Cu-legering är den verksamhet 

som allra tydligast kan kopplas till en senare kronologisk fas. Vid okulär jämförelse 

påminner detta material starkt om det som tillvaratagits vid undersökningarna söder 

om Motala Ström – ett avfallsmaterial som dateras till 12–1300-tal e.Kr (Svensson 

2012). Spridningsbilden visar här på ett mer sporadiskt mönster än de båda andra 

smideshantverken, även om likheter förekommer – exempelvis gällande dumpning 

i vattenbrynet. Även om materialet i sig är väldigt magert till antal och vikt så 

understryker alltså spridningsanalysen en bortkoppling från övriga verksamheter.

 Dessa dateringsförslag bör diskuteras vidare utifrån de övergripande 

frågeställningarna kopplade till undersökningsområdet. Det rekommenderas dock 

starkt att några av dessa förslag prövas med naturvetenskaplig datering. Inte minst 

med tanke på att de olika hantverken på många sätt kan överlappa varandra 

kronologiskt. Vad gäller flermetallsmidets datering så förefaller det av intresse för 

det fortsatta arbetet med lokalerna söder om Motala Ström att tillfredställande visa 

huruvida samma hantverk verkligen förekommer på den norra sidan av strömmen 

och av samma datering.      

 Inga konkreta anläggningar som direkt kan knytas till 

smidesverksamheterna har framkommit vare sig i fältfasen eller vid genomgången 

av dokumentationsmaterialet. Vissa indikationer kan dock ges med ledning av det 

metallurgiska avfallsmaterialet. Dels kan det med stor säkerhet beläggas att samma 

begränsade yta tjänat som slagglager eller slaggvarp under framställnings-, 

primärsmides- och sekundärsmidesverksamheterna, vilket sammanknyter de olika 

hantverken funktionellt och möjligen också kronologiskt. Likheten vad gäller 

dumpning av avfall i vattenbrynet är likaså det en aspekt som poängterar denna 

likhet. Utöver detta så framstår sträckningen längs med undersökningsytans östra 

gräns som anmärkningsvärd vad gäller såväl primär- som sekundärsmide. Här 

finner vi dels ett högintressant område ca 2 m väster om undersökningsytans 

östliga gräns och ca 5 m norr om strandkanten där primärsmidesslagg i form av ett 

luppfragment påträffats. Påpekas bör likaså området mellan ugnsområde 2 och 3 

där markanta koncentrationer av sekundärsmidesslagg påträffas. Gemensamt för de 

både områdena är att samtliga anläggningar som påträffats inom dem på goda 

grunder kan föras till undersökningsområdets mesolitiska horisont och att 

strukturer kopplade till metallhanteringen således inte kan beläggas. I likhet med 

blästjärnsframställning så kan det direkta primärsmidet mycket väl utföras utan 

ackompanjerande överbyggnad (jämför Englund 2002), vilket snarare är ett krav 

gällande sekundärsmidet. Därmed får det alltså räknas för troligt att strukturer 

kopplade till hantverket funnits på platsen men ej bevarats. Dessa strukturer bör då 

rimligen sökas vid koncentrationer av det metallurgiska avfallet. Att en så liten 

mängd glödskal tillvaratagits från undersökningsytan talar likaså det för att 

sekundärsmidet bedrivits på en nivå som till största delen destruerats av 
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efterkommande aktiviteter.      

 Slutligen påpekas även att stor vikt framöver bör läggas vid att göra 

smidesavfallsmaterialet från lokalen på Verkstadsvägen jämförbart med det som 

tillvaratagits på lokalerna söder om Motala Ström då åtminstone 

sekundärsmidesverksamheten på goda grunder till viss del misstänks tillhöra 

samma kronologiska horisonter som detta. 

 

Diskussion 

Genom registrering av metallurgiskt avfallsmaterial från lokalen Verkstadsvägen, 

Raä 118, Motala stad, har tre metallhantverksaktiviteter kunnat beläggas inom 

undersökningsområdet.  Dessa består i framställning av blästjärn, järnsmide samt 

järnsmide med inslag av arbete i Cu-legering.   

 Den dominerande aktiviteten sett till såväl den bevarade mängden avfall, 

som identifierade hantverkslämningar är järnframställningen. I skrivandes stund 

har fyra ugnsrester med tillhörande anläggningar identifierats inom 

undersökningsytan med hjälp av spridningsanalys och studier av fältdokumentation 

av UV GAL och Faber Arkeologi. Dessa fördelar sig på tre mindre ugnsområden 

innehållande ett antal anläggningar samt i ett av dessa (område 1 Fig.2f) en bevarad 

aktivitetsyta runt själva ugnsresten. De tre områdena bildar samman med ett 

förmodat destruerat slagglager alternativt slaggvarp (onumrerad cirkel Fig.2f) ett 

väl avgränsat rektangulärt framställningsområde inom undersökningsytan i 

nordöstlig sträckning från strandkanten.     

 Till detta skall även tre dumpzoner i vattenbrynet adderas (Fig.2f). Inom 

dessa har reduktionsslagg, ugnsväggsfragment och annan teknisk keramik från 

framställningsprocessen kontinuerligt dumpats och dess totala mängd talar för att 

ugnarna har genomgått flera blåsningar innan de slutligen rivits. Framställningen 

av blästjärn har givits en datering till 350-650 e.Kr. genom 
14

C av tre av 

ugnsanläggningarna (Ua-30055, Ua-30622, Ua-30623, Ua-30624). De 3 

ugnsområdena tolkas utifrån dessa dateringar ha brukats i kronologisk sekvens från 

område 1 (yngre romersk järnålder-folkvandringstid) till område 2 (sen 

folkvandringstid-vendeltid) och avslutningsvis område 3 (vendeltid). 

 Avfallet från smideshantverk uppvisar ett brett spektrum från primärsmide 

till sekundärsmide med inslag av arbete i Cu-legering. Av dessa tycks primärsmidet 

ha haft störst omfattning. Med stöd av spridningsanalysen är det likaså möjligt att 

koppla samman primärsmidet med järnframställningen på ett rumsligt plan. Mycket 

talar därför för att dessa två verksamheter företagits parallellt och därmed inom 

samma kronologiska horisont.    

 Sekundärsmidet uppvisar en något annorlunda spridning än primärsmidet 

och bör därmed ses som en i vissa delar separat rumslig händelse. Denna aktivitet 

har dock inte daterats tillfredställande och det kan inte uteslutas att hela eller delar 

av detta hantverk har ägt rum parallellt med primärsmidet och järnframställningen, 
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då föremålssmide får anses vara naturligt förekommande även vid blästbruk. Vid 

den okulära besiktningen av materialet blir dock likheten med smidesavfallet som 

tillvaratogs på undersökningslokalerna söder om Motala ström påfallande. 

Smidesverksamheten söder om Motala ström dateras genom ett antal 
14

C-prov 

tagna under olika undersökningssäsonger till senaste delen av 1200-talet e.Kr., och 

om sekundärsmidesavfallet på Verkstadsvägen skall ses som en förlängning av 

denna aktivitet – vilket materialets yttre låter påskina – skulle detta innebära att 

sekundärsmidet därmed kan särskiljas från primärsmidet och järnframställningen i 

kronologisk mening.      

 Sekundärsmidet med inslag av arbete i Cu-legering hör samman med det 

ordinära föremålsmidet i rumslig mening. Likheterna med det material som 

tillvaratagits söder om Motala ström förfaller här än mer slående, vilket antyder att 

även detta hantverk ska särskiljas från den kronologiska horisont som innefattar 

blästjärnsframställning, primärsmide och en del av sekundärsmidet. Den stora 

frågan blir huruvida materialet återspeglar att flermetallsmide bedrivits även på 

Motala ströms norra strand eller om det helt enkelt rör sig om avfall från de 

verksamheter som företagits inom metallhantverksmiljön på den strömmens södra 

sida. Detta avfall skulle exempelvis kunna ha forslats till lokalen vid 

Verkstadsvägen genom den omfattande odling som företagits i området från 1400-

tal och framåt i historisk tid.      

 Tillfredställande datering har än så länge inte erhållits för 

flermetallsmidesavfallet från Verkstadsvägen, men samtidighet med materialet från 

undersökningslokalerna söder om Motala ström vid Strandvägen förefaller troligt. 

Vidare analys av slaggmaterialet samt bättre dateringsunderlag krävs dock för att 

säkerställa denna hypotes. 

 

Sammanfattning 

 

Metallhantverket på lokalen vid Verkstadsvägen kan därmed ges en 

sammanfattande tolkning enligt följande: 

 Blästjärnsframställning samt till detta kopplat primärsmide. Även 

sekundärsmide (brukssmide) i mindre skala. Sen romersk järnålder – 

mellersta vendeltid  

 Sekundärsmide kronologiskt och rumsligt delvis friställt från 

blästjärnsframställningen. 

 Sekundärsmide med inslag av arbete i Cu-legering. Möjligen samtida med 

flermetallsmidet på Motala ströms södra strand eller avfall stammande från 

detsamma.  
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Samtliga dessa tre hantverk väcker intressanta frågor som har stor potential att 

belysa bredare kulturhistoriska skeenden. Materialet, och platsen, har främst 

potential att skapa ny kunskap kring hantverkets organisation, uppbyggnad och 

platsutnyttjande. Genom ökade förståelse av hantverkens tekniska utförande ses 

även möjligheter att öka förståelsen av dess utövare och dessas kunskapsbas, 

sociala samspel och positionering. Slutligen kan mer ingående studier av 

råvarornas proveniens ge ökad kunskap angående hantverkens ekonomiska och 

logistiska strukturer. 
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