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Inledning
På uppdrag av Michael Dahlin, Vimmerby folkhögskola och Kenneth
Alexandersson, Museiarkeologi sydost, har Faber Arkeologi genomfört okulär
klassificering och specialregistrering av metallurgiskt avfallsmaterial från ett
slaggvarp som undersöktes under Vimmerby folkhögskolas sommarkurs 2015.
Uppdraget begränsades till det urval av material som tillvaratogs från
undersökningen av varpet. Detta bedöms som ett representativt men mycket
begränsat urval av det totala slaggvarpets avfallsmaterial. Målsättningen med
registreringsarbetet var i första hand att belägga vilka typer av metallhantering
som materialet representerade, samt att uppskatta diversifiering och eventuell
specialisering inom metallhanteringen på platsen.
För att möjliggöra datering via 14C togs kolprover från större
bottenslagger från samtliga undersökta rutor/lager. Ett av dessa användes under
uppdraget som dateringsindikator (se Bilaga 2), medan övriga kolprov arkiveras
tillsammans med fyndmaterialet och därmed är tillgängliga för vidare analys vid
senare tillfälle.

Undersökningen 2015
Slaggvarpet undersöktes under Vimmerby folkhögskolas sommarkurs under
augusti månad 2015. Undersökningsarbetet leddes av Kenneth Alexandersson,
Museiarkeologi sydost och totalt undersöktes ca 4 m2 av slaggvarpet som dock
inte helt kunde avgränsas vid undersökningen.

Metod och material
Järnhantering, dess processer och avfallsmaterial
Materialet som tillvaratagits från det undersökta slaggvarpet visar att det
uteslutande är järn som har hanterats. Följande processer kan utläsas ur det
metallurgiska avfallet:
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Blästjärnsframställning (reduktion)
Reducering av malm till metall. Vanligtvis framställs järn eller stål, men även
kopparmalm kan reduceras. Reduktion av kopparmalm är dock ovanligt i
historiska och förhistoriska kontexter. Processen ger avfall i form av slagg
(exempelvis stearinslagg, tappslagg, bottenslagg) som typiskt är homogen och av
fluten karaktär (Grandin & Stilborg 2009: 9 & Willim & Grandin 2010: 11) samt
hårt bränd och företrädesvis även förslaggad lera från ugnsväggar och infodring.
Primärsmide (rensning av reducerad malmsmälta)
Processen innefattar omsmältning, konsolidering och rensning av smältan från
malmreduktionen. I många fall bör primärsmide ha följt direkt på
järnframställningen då processen kan räknas som det avslutande steget i själva
framställningen (Svensson 2012: 41). Även primärsmide särskilt från
framställning förekommer dock. Primärsmidet ger avfall av slagg, främst
homogena, tyngre och ofta järnrika större smidesskållor (Grandin & Stilborg
2009: 9 & Willim & Grandin 2010: 11), men även sprut- och droppslagger kan
förekomma. Primärsmide kräver inte fodrade smidesässjor i samma utsträckning
som sekundärsmidet, varför keramiskt material från processledet ofta saknas.
Primärsmide kan dock med fördel utföras i raserade ugnar och/eller på s.k.
fällstenar (Englund 2002: 268, Svensson 2012).
Sekundärsmide (manufaktursmide)
Utsträckning av ämnesjärn samt tillverkningen av färdiga föremål benämns som
sekundärsmidesprocessen. Vanligen åtskiljs enkelt föremålssmide i mjukare
järnkvalitéer (brukssmide) och tillverkningen av eggverktyg i hårdare
järnkvalitéer och stål (eggsmide). Sekundärsmidet innefattar en mängd metoder
varav några av de vanligaste är: vällning; sammanfogning av järnstycken med
hjälp av vällsand – vanligen kvartssand, härdning; upphettning och avkylning av
stål då hårdhet och sprödhet i materialet ökar och anlöpning; värmebehandling av
härdat stål i syfte att öka dess seghet och minska dess sprödhet (Grandin &
Stilborg 2009: 10). Sekundärsmidet ger upphov till såväl slagg, i form av mindre
och kiselrika (från vällsanden) smidesskållor med heterogen sammansättning,
samt sprutslagg och glödskal (Willim & Grandin 2010: 11), som keramiskt
material (bränd lera) främst från infodringar i smidesässjor.

Uppdragets förutsättningar
För att ge möjlighet till en uppskattning av förekommande
metallhanteringsprocesser på platsen gjordes en typklassificering och registrering
av hela det tillvaratagna materialet. Inom uppdraget rymdes endast en översiktlig
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genomgång av materialet i utvärderande syfte. Uppdraget syftade således främst
till att ge en fördjupad bild av slaggvarpets innehåll som ett komplement till de
observationer som gjorts i fält vid undersökningen.
I föreliggande rapport ges en kort sammanfattning av det okulärt
klassificerade och registrerade materialet per undersökt grävenhet
(Ruta/Lager/Spann). Därefter ges en sammanfattande tolkning av
avfallsmaterialets sammansättning och morfologi sammantaget med en
utvärdering av materialets framtida vetenskapliga potential.

Materialets förutsättningar
Total tillvaratogs strax över 68 kg metallurgiskt avfallsmaterial från varpet vid
Ingebo vid undersökningarna 2015. Materialet bestod av slagg (59,6 kg fördelat
på
24
fyndposter),
främst
reduktionsslagg
stammande
från
blästjärnsframställning, samt bränd lera (8,7 kg fördelat på 18 fyndposter), utan
tillsatt magring och företrädesvis påvisande stark värmepåverkan genom smälta
ytor, förglasning, blåsighet och förslaggade partier.
Generellt uppvisar materialet den varierade fragmenteringsgrad som
kan förväntas i ett varp, där såväl större stycken av bottenslagg och ugnsvägg
som mycket små fragment av slagg och ugnsväggsinfodring finns representerade.
Hur stor andel av varpets totala avfallsmängd i vikt eller volym som
det tillvaratagna materialet representerar har inte kunnat uppskattas.

Okulär granskning och specialregistrering
Specialregistreringen
genomfördes
genom
okulär
granskning
och
typklassificering av slagg och bränd lera. Faber Arkeologi genomförde
specialregistreringen enligt grundläggande överenskomna principer gällande
okulär klassificering av metallurgiskt material (se bl.a. Englund & Larsson 1998:
93 & Willim et al 2012: 14f). Såväl slagg som keramiskt material rengjordes lätt
genom torrborstning innan registrering. Inga tvärsnitt gjordes i materialet utan
dess inre struktur studerades endast i redan befintliga brottytor.
De tolkningar som presenteras i denna rapport grundar sig helt på
okulär analys av avfallsmaterialets morfologi, samt dess relativa vikt och mängd.
En okulär analys innebär en jämförande och erfarenhetsbaserad metodik. För det
aktuella uppdraget har den okulära granskningen även varit av översiktlig
karaktär. Huvudsyftet har varit att skapa en överblick av det tillvaratagna
materialet och inga studier på detaljnivå har genomförts. För att säkerställa
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tolkningar kring precisa processled till fullo krävs ofta utförliga
arkeometallurgiska analyser, vilket dock faller utanför det aktuella projektets
ramar. De okulärt baserade tolkningarna bör därmed ses som förslag som vid
vidare analysarbete kan bilda underlag för frågeställningar, metodval och
vetenskapliga prioriteringar.

Kolprovtagning
5 kolprover extraherades från slaggmaterialet under rengöring och registrering.
Dessa prover är märkta Prov 1 (Ruta 1/Lager 1), Prov 2 (Ruta 1/Lager 2), Prov 3
(Ruta 2/Lager 1), Prov 4 (Ruta 2/Lager 2) och Prov 5 (Omärkt spann V).
Samtliga prover togs från större slaggstycken från respektive
Ruta/Lager. Prov 1-3 består företrädesvis av större fragment och dessa prov bör
prioriteras vid eventuell senare datering.
Två kolbitar från Prov 2 skickades för 14C-datering vid
Ångströmslaboratoriet, Uppsala Universitet (Ua-53413 se Bilaga 2). Resultatet
gav en datering till 130-260 e. Kr kalibrerat värde, alltså romersk järnålder.

Resultat
Okulär klassificering och specialregistrering
Nedan följer en sammanfattning av den okulära klassificeringen,
typbestämningen och registreringen av materialet från varpet vid Ingebo.
Ruta 1 Lager 1 spann I – Fyndposter 1-9
Materialet består av reduktionsslagg, mindre fragment av ugnsvägg och infodring
samt bränd och smält lera.
Slaggmaterialet består till övervägande delen av botten- och
stearinslagger (Fnr 1, 2) av varierande fragmenteringsgrad. Fragmenten är ställvis
magnetiska och har tät till småporig inre struktur. De fragmenterade
stearinsträngarna uppvisar en tät ytstruktur medan bottenslaggerna generellt
uppvisar en knottrig yta där det stelnande slaggmaterialet tycks ha blandats med
grus. Vidhäftad lerinfodring kan ses på ett betydande antal fragment, såväl som
avtryck av pinnar, vidjor och kol.
Avvikande inslag bland slaggmaterialet är ett mindre antal fragment
bestående av stark magnetiska jämnstora konglomerat av metalliskt järn, slagg
och bränd lera (Fnr 3). Dessa tolkas på morfologiska grunder som droppslagg.
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Bland materialet noteras likaså ett antal stearinslagger vilka påminner om
tappslagger (Fnr 4). Dessa har tydliga underytor, ställvis med vidhäftad grus.

Fig1. Botten- och stearinslagg
(Fnr 10 (övre) och 28 (nedre) foto: Andreas Svensson Faber Arkeologi)
Lermaterialet består främst av smälta, blåsiga och förslaggade fragment av smält
lera (Fnr 8), vilka tolkas stamma från lerinfodrade schakt till en eller flera
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blästugnar. I materialet kan såväl ugnsväggsfragment (Fnr 5) som infodringsbitar
(Fnr 6, 7) identifieras. Leran förefaller utan tillsatt magring och på flertalet
fragment kan avtryck av halm, strå eller ris ses. Ugnsväggsfragmenten är ställvis
magnetiska.
Ruta 1 Lager 2 spann II – Fyndposter 10-20
Materialet består av reduktionsslagg, enstaka smidesslagg, mindre fragment av
ugnsvägg och infodring samt bränd och smält lera.
Slaggmaterialet består till övervägande delen av botten- och
stearinslagger från blästjärnsframställning (Fnr 10 Fig1, Fnr 15) av varierande
fragmenteringsgrad. Fragmenten är ställvis magnetiska och har tät till småporig
inre struktur. De fragmenterade stearinsträngarna uppvisar en tät ytstruktur
medan bottenslaggerna generellt uppvisar en knottrig yta där det stelnande
slaggmaterialet tycks ha blandats med grus. Vidhäftad lerinfodring kan ses på ett
betydande antal fragment, såväl som avtryck av pinnar, vidjor och kol.
Även för detta lager observeras ett mindre antal fragment bestående
av stark magnetiska jämnstora konglomerat av metalliskt järn, slagg och bränd
lera (Fnr 16). Dessa uppvisar dock inga flutna partier utan tolkas som avfall från
smidesverksamhet. I slaggmaterialet från lagret observeras även andra tecken på
smidesverksamhet i form av fragment av smidesskållor (Fnr 18, Fig2) och
sprutslagger (Fnr 20). Fragmenten av smidesskålla är magnetiska, har småporig
inre struktur och är skiktade. Sten, grus och lermaterial finns vidhäftat vissa
fragment.
Precis som för Lager 1 identifieras ett antal stearinslagger vilka
morfologiskt påminner om tappslagger (Fnr 19, Fig3). Dessa har tydliga
underytor, ställvis med vidhäftad grus och är omagnetiska.
Även i bränd/smält lera finns tecken på smide genom Fnr 11, vilken
tolkas som grusig och förslaggad ässjeinfodring. Tolkingen är dock högst
preliminär. Lermaterialet består i övrigt precis som för Lager 1 främst av smälta,
blåsiga fragment av smält lera, varav vissa även är förslaggade (Fnr 17), vilka
tolkas stamma från lerinfodrade schakt till en eller flera blästugnar. Såväl
ugnsväggsfragment (Fnr 12) som infodringsbitar (Fnr 13, 14) har identifierats.
Leran är utan tillsatt magring och på flertalet fragment kan avtryck av halm eller
strå ses. Inga fyndposter i lermaterialet från grävenheten uppvisar magnetism.
Ruta 2 Lager 1 spann III – Fyndposter 21-32
Materialet består av reduktionsslagg, smidesslagg, fragment av ugnsvägg och
infodring samt bränd/smält lera.
Slaggmaterialet består likt föregående till övervägande delen av
botten- och stearinslagger från blästjärnsframställning (Fnr 21, 24, 28, Fig1) av
varierande fragmenteringsgrad. Fragmenten är ställvis magnetiska och har
småporig inre struktur. De fragmenterade stearinsträngarna uppvisar en tät
ytstruktur medan bottenslaggerna uppvisar en knottrig yta där det stelnande
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slaggmaterialet tycks ha blandats med grus. Vidhäftad lerinfodring kan ses på ett
betydande antal fragment, såväl som avtryck av pinnar, vidjor och kol.
Smidesavfall finns representerat i materialet i form av fragment av
smidesskållor (Fnr 25) samt enstaka sprutslagger (Fnr 26) och glödskal (Fnr 30,
Fig3). Fragmenten av smidesskålla är magnetiska, har småporig inre struktur och
är delvis skiktade. Sten, grus och lermaterial finns vidhäftat vissa fragment.

Fig2. Smidesslagg
(Fnr 18, foto: Andreas Svensson Faber Arkeologi)
Likt föregående grävenheter identifieras ett antal stearinslagger vilka
morfologiskt påminner om tappslagger (Fnr 27). Dessa har tydliga underytor,
ställvis med vidhäftad grus och är omagnetiska.
Lermaterialet består av ugnsväggsfragment (Fnr 31), infodring (Fnr
29) samt övriga blåsiga fragment av smält/bränd lera (Fnr 32), varav vissa även är
förslaggade (Fnr 17). Samtligt lermaterial tolkas stamma från lerinfodrade schakt
till en eller flera blästugnar. Leran är utan tillsatt magring och på flertalet
fragment kan avtryck av halm eller strå ses. Värt att notera för grävenheten är att
andelen identifierade ugnsväggsfragment är lika stor (viktmässigt) som andelen
övriga fragment. Ugnsväggsfragmenten är ställvis magnetiska, övrigt lermaterial
omagnetiskt.
Ruta 2 Lager 2 spann IV – Fyndposter 33-40
Materialet består av reduktionsslagg, smidesslagg, fragment av ugnsvägg och
infodring samt bränd/smält lera.
Slaggmaterialet består likt föregående till övervägande delen av
botten- och stearinslagger från blästjärnsframställning (Fnr 33, 38) av varierande
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fragmenteringsgrad. Fragmenten är ställvis magnetiska och har en inre struktur
med skiftande porighet. De fragmenterade stearinsträngarna uppvisar en tät
ytstruktur medan bottenslaggerna uppvisar en knottrig yta där det stelnande
slaggmaterialet tycks ha blandats med grus. Vidhäftad lerinfodring kan ses på ett
antal fragment, såväl som avtryck av pinnar, vidjor och kol.

Fig3. Sprutslagg och glödskal
(Fnr 35 (vänster) och Fnr 30 (höger) foto: Andreas Svensson Faber Arkeologi)
Smidesavfall finns representerat i materialet i form av fragment av smidesskållor
(Fnr 36) samt enstaka sprutslagger (Fnr 35, Fig3). Fragmenten av smidesskålla är
magnetiska, har småporig inre struktur och är delvis skiktade. Sten, grus och
lermaterial finns vidhäftat vissa fragment. Smidesavfallet i denna grävenhet är
viktmässigt rikligast bland de registrerade grävenheterna.

Fig4. Tappslagg
(Fnr 39 (vänster) och 19 (höger) foto: Andreas Svensson Faber Arkeologi)
Likt föregående grävenheter identifieras ett antal stearinslagger vilka
morfologiskt påminner om tappslagger (Fnr 39, Fig4). Dessa har tydliga
underytor, ställvis med vidhäftad grus.
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Lermaterialet består av ugnsväggsfragment (Fnr 34), infodring (Fnr 37) samt
övriga blåsiga fragment av smält/bränd lera (Fnr 40), varav vissa även är
förslaggade (Fnr 17). Samtligt lermaterial tolkas stamma från lerinfodrade schakt
till en eller flera blästugnar. Leran är utan tillsatt magring och på flertalet
fragment kan avtryck av halm eller strå ses. Ugnsväggsfragmenten är ställvis
magnetiska, övrigt lermaterial omagnetiskt.

Fig5. Större bottenslagg med vidhäftad ugnsvägg (övre) samt rödfärgad
(nedre)
(Fnr 41 foto: Andreas Svensson Faber Arkeologi)
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Omärkt spann V – Fnr 41-42
Materialet består av ett antal större reduktionsslagger i form av bottenslager (Fnr
41, Fig5) samt ett antal större fragment av infodring eller svagt bränd lera (Fnr
42). Vid slaggblocken finns rikligt med större bitar ugnsvägg och
ugnsväggsinfodring vidhäftat.
Det större blocket uppvisar djupröd rostfärg och är väldigt skört. I
likhet med övriga bottenslagger uppvisar blocken en knottrig yttre struktur med
grusinblandning medan den inre strukturen skiftar i porighet. Enstaka fria
stearinflöden finns vidhäftade bottenslaggerna. Slaggblocken är även ställvis
magnetiska. Vid slaggblocken finns vihäftad schaktvägg, möjligtvis ett parti som
utgör skarv mellan schakt och underliggande grop. Avtryck av större pinnar eller
stickor kan ses.

Varpets relativa avfallsinnehåll
Vid analys av relativt innehåll av metallurgiskt avfall i exempelvis ett slaggvarp
är det oftast mer tillförlitligt att utgå från materialets vikt än antalet fragment eller
registrerade fyndposter (se bl.a. jämförelser mellan blästbrukslokaler i Pleiner
2000 och Englund 2002). Detta förhållningssätt gäller även för materialet från
varpet vid Ingebo, då detta som redovisats ovan innehåller avfallsmaterial av
väldigt skiftande fragmenteringsgrad.
Till denna generella metodik bör dock ett antal förbehåll ställas upp.
Främst bör den stora viktskillnaden mellan materialgrupperna slagg och bränd
lera påpekas. Även inom materialgruppen slagg föreligger likaså vanligen stora
viktskillnader mer eller mindre oberoende av fragmenteringsgrad och
bevarandeförhållanden. Framförallt finns betydande skillnader mellan slagg
stammande från smides- respektive framställningsprocesser. För att ge en
rättvisande översiktlig bild av avfallsinnehållet i varpet från Ingebo har därför det
relativa innehållet analyserats utifrån parametrarna vikt, antal fragment och antal
registrerade poster sammantaget.
Någon större innehållsmässig skillnad mellan de undersökta
grävenheterna kan inte ses och därför behandlas materialet sammantaget vid den
relativa jämförelsen.
I diagrammet nedan ses att slaggmaterialet i det undersökta varpet
domineras av bottenslagg och stearinslagg från blästjärnsframställning. I övrigt
har en liten andel reduktionsslagg på morfologiska grunder tolkats kunna stamma
från blästjärnsframställning med slaggtappning. Relativt sett utgör dock detta
material en mycket liten del. Typfördelningen av slaggmaterial visar att andelen
smidesavfall i varpet är mycket litet, men att det dock är närvarande.
Fördelningen av lermaterial ger en liknande bild som typfördelning
av slaggmaterial. I relativ mening är infodringsfragment välrepresenterade. Detta
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antyder att ugnsschakten till största delen bestått av lera och att konstruktionerna
kontinuerligt raserats efter avslutade blåsningar.

Fig6. Materialgruppen slagg – fördelat på identifierade typ

Fig7. Lermaterial – fördelat på identifierade typ
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Fig8. Viktfördelning i procent av smides- respektive framställningsavfall

Fig9.
Antalsfördelning
framställningsavfall
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Fig10.
Postfördelning
framställningsavfall
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Då det övergripande förhållandet mellan avfall från blästjärnsframställning
respektive smide beaktas ses att även om viktförhållandet (Fig8) balanseras mot
antal fragment (Fig9) och antal registrerade poster (Fig10) så bör andelen avfall
från smide konstateras som mycket litet. Därmed bör inslaget av smide inom det
blästbruk som varpet stammar från varit av mycket ringa omfattning.

Tolkning och utvärdering
I följande avsnitt ges tolkningsförslag kring den metallhantering som
avfallsmaterialet i det undersökta varpet från Ingebo representerar. Tolkningarna
stöds av den okulära klassificeringen av materialet, dess morfologiska drag samt
de undersökta grävenheternas relativa avfallsinnehåll.
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Blästjärnsframställning
Avfallsmaterialet tolkas främst avspegla blästjärnsframställning. Slaggmaterialets
vittnar om att ugnstypen vid blästbruket varit schaktugn med underliggande
slagguppsamlingsgrop. I denna järnframställningsugn ställs rostad malm och
träkol upp i ett förvärmt schakt. Under själva blåsningen rinner sedan
slaggmaterialet ner i den underliggande gropen och på det slaggbad som bildas
koncentreras järnsmältan, den sk. luppen. Separering av slagg och järnsmälta kan
åstadkommas med hjälp av exempelvis kvistar och ris eller genom liggande
vedklabbar i nederdelen av schaktet.
Vid blåsningar i denna ugnstyp bildas den typ av bottenslagger som
dominerar i slaggmaterialet från varpet vid Ingebo. Såväl slagg som järnsmälta
måste efter avslutad blåsning rakas ur ugnen. Under detta moment raseras
vanligen ugnsschaktet helt eller delvis, vilket ger upphov till en betydande mängd
avfallsmaterial i bränd och ofta förslaggad lera, fragmenterade ugnsväggsdelar
och ofta mindre infodringsbitar.
Efter den okulära bedömningen av material kan konstateras att
avfallsmaterialet av såväl slagg som lera överensstämmer väl med en sådan
process. Dock kan en viss differentiering ses i ett antal fragment som
morfologiskt kan tolkas komma från en ugnstyp där slaggtappning har utförts
under blåsningen. Under en sådan process separeras slaggen från järnsmältan
genom att slagg tappas ut genom en eller flera öppningar i ugnsschaktet under
blåsningen. De slagger som bildas får då ett karakteristiskt utseende av ett fritt
flöde, vanligen mot en plan underyta. Det är dock inte möjligt att okulärt korrekt
bedöma huruvida slaggerna stelnat i en reducerande eller oxiderande miljö och
tolkningen är därmed att räkna som ett preliminärt förslag till dess att
bildningsprocessen har utvärderats med vidare analys.
Det inslag av tappslagger som okulärt har observerats i materialet
från varpet vid Ingebo är dessutom mycket litet sett till såväl vikt som antal (se
Fig6), vilket understryker tolkningens osäkerhet. I verkligheten kan inslaget av
tappslagger vara såväl mindre som större. Dock ger tolkningen en fingervisning
om att varpet kan ha begagnats vid ett flertal blästbrukskampanjer då ugnar av
olika typ kan ha använts. Detta resonemang väcker därmed frågor kring varpets
kronologi och brukningstid, vilka kan tas vidare vid fortsatt arbete med
materialet.
Gällande ytterligare tolkande rekonstruktion av ugnarna utseende
och storlek kan avfallsmaterialet från varpet ge några ytterligare ledtrådar. Det
dominerande byggnadsmaterialet till schaktet har sannolikt varit lera utan tillsatt
magring och schaktens tjocklek tycks ha haft en viss variation. Detta kan tolkas
så att schakten haft en konisk form med störst diameter i övergången mellan
slagguppsamlingsgrop och ugnsschakt. Då mycket av lermaterialet uppvisar
avtryck av halm, strå eller ris kan det föreslås att något organiskt material använts
som förstärkning till leran i schaktkonstruktionerna.
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Då, enligt uppgift, endast varpet och inga anläggningar undersökts under
fältkursen blir uppskattning av ugnarnas storlek svårgörlig. Med ledning av de
större bottenslaggernas diameter (Fnr 41, Fig5) bör dock innerdiameter på någon
eller några av dem inte understigit 0,5 m. För att en effektiv reduceringsprocess
ska uppnås bör ugnsschaktet ha en höjd motsvarande ugnens dubbla
innerdiameter i blästernivå (Willim et al 2012: 43). En hypotetisk uppskattning av
ugnarnas höjd skulle därmed kunna vara drygt 1 meter ovan mark.
Lufttillförseln till ugnarna har troligen skett med hjälp av ett eller
flera bälgdrivna blästeringångar. Ett slaggfragment som kan ha bildas i och runt
en sådan blästeringång har identifierats i materialet. Fragmentet uppvisar ett
starkt magnetiskt halvmåneformat avtryck som mäter 0,019 m och kan ge en
fingervisning om att blästeringångarna kan ha haft en liten diameter på under
0,05 m. I övrigt kan inte några ledtrådar kring ugnarnas lufttillförsel ges av
avfallsmaterialet i varpet.

Fig11. Slagg kring blästeringång
(Fnr 9 foto: Andreas Svensson Faber Arkeologi)

Inslag av smide
Av det tillvaratagna avfallsmaterialet att döma har smide inte förekommit i någon
större utsträckning inom det blästbruk som varpet representerar. Resterna av
smide är fåtaliga i jämförelse med de som stammar från blästjärnsframställning,
även om olikheter i exempelvis vikt och mängd avfall från de olika processerna
tas med i resonemanget (se Fig8-10). Däremot är det intressant att notera att en
del karakteristiska smidesavfall såsom ihopkittade järnklumpar, sprutslagg och
glödskal har identifierats i materialet.
Smidesslagger har identifierats i alla utom en av de undersökta
grävenheter och det förefaller därmed rimligt att anta att ett visst mått av smide
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antigen ingått i det blästbruk som avsatt den största delen av varpet alternativt
bedrivits i en närliggande kontext som likaså den begagnat varpet till
avfallsdumpning. Tolkningen bör dock naturligtvis anses som preliminär då
materialet endast klassificerats översiktligt okulärt.

Datering – 14C och materialsammansättning
Den 14C-analys som genomförts på kol från slagg i Ruta 1/Lager 2 ger en datering
av blästjärnsframställningsavfallet i varpet till romersk järnålder. Överlag
uppvisar avfallsmaterialet en stor homogenitet och det förefaller därför rimligt att
denna datering kan ses som indikativ för varpet i stort.
En viss diversitet kan dock skönjas i materialsammansättningen då
avfallet innehåller avvikelser såsom slagger som kan tolkas stamma från
schaktugnar med slaggtappning samt mindre indikationer på avfall från smide.
Dessa förekomster antyder att slaggvarpet hypotetiskt kan tänkas ha en vidare
kronologisk ram än det enda analyserade kolprovet kan ge. Därför kan det starkt
rekommenderas att dateringsunderlaget förstärks ytterligare vid närmare
bearbetning och kontextualisering av den järnhantering som varpet representerar.

Sammanfattning
Den okulära klassificeringen av det metallurgiska avfallsmaterialet från
undersökningarna av ett slaggvarp vid Ingebo, Vimmerby sn. som utfördes av
Vimmerby folkhögskola 2015 visar att varpet främst innehåller avfall från
blästjärnsframställning. Materialet består av slagg och lera och är av mycket
homogen karaktär. En del avvikande inslag av slagger som kan stamma från
smidesprocesser har dock observerats.
Med ledning av avfallsmaterialet tolkas blästbruket har företagits i
schaktugnar med underliggande slagguppsamlingsgrop och med schakt av
skiftande tjocklek konstruerade av omagrad lera. Ett mindre inslag av slagger
som kan tolkas stamma från slaggtappningsprocesser har dock identifierats, vilket
antyder att olika slaggskiljningsmetoder har begagnats.
En 14C-datering till romersk järnålder har säkrats från
slaggmaterialet från varpet och denna kan på goda grunder anses vara
representativ för huvuddelen av varpet. De avvikande inslagen i varpets
materialsammansättning kan dock tolkas så att varpets brukningstid sträcker sig
utöver denna kronologiska ram.
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Bilaga 1. Fullständiga registreringstabeller
1. Slaggmaterial
Fnr

Kontext

Sakord

Material

Vikt(G)

Antal

Fragmenteringsgrad

Max.
Tjocklek
(M)
0,055

Max.
Diam.
(M)
0,091

Hantverksklass

Typ

Viskositet

Struktur

Magnetism

Allmän beskrivning

1

Ruta
1/Lager
1/Spann I

Reduktionsslagg

Slagg

5551,5

414

Fragment jämnstora, enstaka
större

Blästjärnsframställning

Bottenslagg

Trögfluten
till fluten

Tät inre,
knottrig
yttre

Ställvis
magnetiskt

Fragment - främst
mindre, enstaka
större

0,039

0,076

Blästjärnsframställning

Stearinslagg

Fluten

Tät med
enstaka
småporiga
partier
yttre och
inre

Ställvis
magnetiskt

5

Fragment - jämnstora

0,016

0,024

Blästjärnsframställning

Droppslagg

Trögfluten

Småporig

Starkt
magnetiskt

19

Fragment - olika
storlek

0,026

0,052

Blästjärnsframställning

Tappslagg

Fluten

Tät yttre,
småporig
inre

Främst
omagnetiskt

Fragment av täta
bottenslagger. Brungrå
till färgen och täta men
med knottrig ytstruktur.
Ler och stenmaterial
vidhäftat såväl större
som mindre fragment.
Bildade i blästugn med
underliggande
slagguppsamlingsgrop, i
slagguppsamlingsgropen
under blåsning.
Fragmenterade
stearinslagger. Blåsvart
till färgen. Enstaka
fragment med vidhäftat
lermaterial. Morfologiskt
klassificerade som
stearinslagger från
blästugn med
underliggande
slagguppsamlingsgrop.
Bildade i ugnen under
blåsning. Enstaka avtryck
efter vidjor.
Konglomerat av slagg,
metalliskt järn och
lerinfodring. Svart till
rostfärgat. Sannolikt
droppslagg.
Mindre stearinslagger
morfologiskt liknande
tappslagger. Grusiga

2

Ruta
1/Lager
1/Spann I

Reduktionsslagg

Slagg

4036,7

423

3

Ruta
1/Lager
1/Spann I

Reduktionsslagg

Slagg

33,0

4

Ruta
1/Lager
1/Spann I

Reduktionsslagg

Slagg

291,2
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9

Ruta
1/Lager
1/Spann I

Reduktionsslagg

Slagg

59,4

1

Fragment

0,025

0,057

Blästjärnsframställning

Bottenslagg

Trögfluten

Tät inre,
knottrig
yttre

Magnetiskt
på insida

10

Ruta
1/Lager
2/Spann II

Reduktionsslagg

Slagg

4986,1

299

Fragment jämnstora, enstaka
större

0,054

0.121

Blästjärnsframställning

Bottenslagg

Trögfluten
till fluten

Småporig
inre,
knottrig
yttre

Ställvis
magnetiskt

15

Ruta
1/Lager
2/Spann II

Reduktionsslagg

Slagg

4538,6

218

Fragment jämnstora, enstaka
större

0,069

0,136

Blästjärnsframställning

Stearinslagg

Fluten

Storporig
inre, tät
yttre

Ställvis
magnetiskt

16

Ruta
1/Lager
2/Spann II

Smidesavfall

Slagg

311,6

30

Fragment - jämnstora

0,022

0,054

Smide

Järnklump

Ej fluten

Slaggen
småporig

Starkt
magnetiskt

18

Ruta
1/Lager

Smidesslagg

Slagg

828,6

17

Fragment - jämnstora

0,042

0,081

Smide

Skålla

Ej fluten

Småporig

Magnetiskt
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underytor. Enstaka
fragment magnetiska.
Slagg från blästeringång.
Rörformad insida starkt
magnetiskt. Avtryckets
bredd 0.019 m.
Fragment av småporiga
bottenslagger. Brungrå
till färgen med knottrig
ytstruktur. Ler och
stenmaterial vidhäftat
såväl större som mindre
fragment. Enstaka större
porer på vissa fragment.
Bildade i blästugn med
underliggande
slagguppsamlingsgrop, i
slagguppsamlingsgropen
under blåsning.
Grusblandat innehåll.
Fragmenterade
stearinslagger. Blåsvart
till färgen. Enstaka
fragment med vidhäftat
lermaterial. Morfologiskt
klassificerade som
stearinslagger från
blästugn med
underliggande
slagguppsamlingsgrop.
Bildade i ugnen under
blåsning. Enstaka avtryck
efter vidjor, samt mindre
avtryck efter ris samt
kol. Enstaka fragment
magnetiska.
Konglomerat av slagg,
metalliskt järn och
lerinfodring/grus. Svart
till rostfärgat. Strukturen
föranleder en tolkning
som smidesavfall.
Slaggfragment tolkade
som smidesslagger med

2/Spann II

19

Ruta
1/Lager
2/Spann II

Reduktionsslagg

Slagg

811,6

61

Fragment - skiftande
storlek

0,027

0.066

Blästjärnsframställning

Tappslagg

Fluten

Tät yttre,
småporig
inre

Omagnetiskt

20

Ruta
1/Lager
2/Spann II

Smideslagg

Slagg

134,4

54

Fragment - endast
mindre

0,004

0,021

Smide

Sprutslagg

Fluten

Tät yttre,
småporig
inre

Magnetiskt

21

Ruta
2/Lager 1
(Ugnen)

Reduktionsslagg

Slagg

19,3

2

Fragment - likvärdig
storlek

0,021

Blästjärnsframställning

Bottenslagg

Trögfluten

Magnetiskt

24

Ruta
2/Lager
1/Spann III

Reduktionsslagg

Slagg

4371,2

554

Fragment - skiftande
storlek, främst
mindre

0,059

0,112

Blästjärnsframställning

Bottenslagg

Trögfluten
till fluten

Knottrigt
yttre,
Småporigt
inre
Knottrigt
yttre,
Småporigt
inre

25

Ruta
2/Lager
1/Spann III

Smidesslagg

Slagg

665,6

14

Fragment - likvärdig
storlek

0,032

0.068

Smide

Skålla

Ej fluten

Knottrigt
yttre,
Småporigt
inre

Magnetiskt

Ställvis
magnetiskt

ledning av struktur och
morfologi. Bör stamma
från primärsmide.
Brungrå till färgen med
mindre partier av
vidhäftad lera och grus.
Mindre stearinslagger
morfologiskt liknande
tappslagger. Grusiga
underytor. Några större
fragment.
Mindre, flutna slagger,
dropp och kulformade.
Gråblå och rostbruna.
Tolkade som
sprutslagger från smide,
troligtvis primärsmide.
Mindre fragment av
bottenslagg.

Fragment av
bottenslagger. Brungrå
till färgen och småporiga
i snitt men med knottrig
ytstruktur. Ler och
stenmaterial vidhäftat
främst större fragment.
Bildade i blästugn med
underliggande
slagguppsamlingsgrop, i
slagguppsamlingsgropen
under blåsning. Stark
grusinblandning tyder på
att
slagguppsamlingsgropen
ej varit lerfodrad. Större
fragment storporig yttre
struktur
Slaggfragment tolkade
som smidesslagger med
ledning av struktur och
morfologi. Bör stamma
från primärsmide.
Brungrå till färgen med
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Ruta
2/Lager
1/Spann III

Smidesslagg

Slagg

162,3

80

Fragment - likvärdig
storlek

0,009

0,019

Smide

Sprutslagg

Fluten

Tät yttre,
småporig
inre

Starkt
magnetiskt

27

Ruta
2/Lager
1/Spann III

Reduktionsslagg

Slagg

833,1

101

Fragment - skiftande
storlek

0,024

0,069

Blästjärnsframställning

Tappslagg

Fluten

Tät yttre,
småporig
inre

Omagnetiskt

28

Ruta
2/Lager
1/Spann III

Reduktionsslagg

Slagg

2490,3

364

Fragment - skiftande
storlek, enstaka
större

0,046

0,084

Blästjärnsframställning

Stearinslagg

Fluten

Tät yttre,
skiftande
porighet
inre

Ställvis svagt
magnetiskt

30

Ruta
2/Lager
1/Spann III
Ruta
2/Lager
2/Spann IV

Sekundärsmidesslagg

Slagg/Järn

5,7

7

Fragment - likvärdig
storlek

0,003

0,014

Sekundärsmide

Glödskal

Ej fluten

Tät

Stark
magnetiskt

Reduktionsslagg

Slagg

5626,6

436

Fragment - skiftande
storlek, enstaka
större

0,084

0,116

Blästjärnsframställning

Bottenslagg

Trögfluten

Knottrigt
yttre,
Småporigt
inre

Ställvis svagt
magnetiskt

33
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mindre partier av
vidhäftad lera och grus
på vissa fragment.
Mindre, flutna slagger,
dropp och kulformade.
Gråblå och rostbruna.
Tolkade som
sprutslagger från smide,
troligtvis primärsmide.
Mindre stearinslagger
morfologiskt liknande
tappslagger. Grusiga
underytor. Vidhäftad
lera och grus. Några
större fragment.
Fragmenterade
stearinslagger. Blåsvart
till färgen. Enstaka
fragment med vidhäftat
lermaterial. Morfologiskt
klassificerade som
stearinslagger från
blästugn med
underliggande
slagguppsamlingsgrop.
Bildade i ugnen under
blåsning. Enstaka avtryck
efter vidjor, samt mindre
avtryck efter ris samt
kol. Enstaka fragment
magnetiska.
Ett mindre antal glödskal
sannolikt från
sekundärsmide
Fragment av småporiga
bottenslagger. Brungrå
till färgen med knottrig
ytstruktur. Ler och
stenmaterial vidhäftat
såväl större som mindre
fragment. Bildade i
blästugn med
underliggande
slagguppsamlingsgrop, i

35

Ruta
2/Lager
2/Spann IV

Smidesslagg

Slagg

71,7

59

Fragment - likvärdig
storlek

0,008

0,017

Smide

Sprutslagg

Fluten

Tät yttre,
småporig
inre

Starkt
magnetiskt

36

Ruta
2/Lager
2/Spann IV

Smidesslagg

Slagg

1248,7

36

Fragment jämnstora, enstaka
större

0,041

0,064

Smide

Skålla

Ej fluten

Småporig

Magnetiskt
till starkt
magnetiskt

38

Ruta
2/Lager
2/Spann IV

Reduktionsslagg

Slagg

6398,0

441

Fragment - skiftande
storlek

0,046

0,063

Blästjärnsframställning

Stearinslagg

Fluten

Tät yttre,
skiftande
porighet
inre

Ställvis
magnetiskt

39

Ruta
2/Lager
2/Spann IV

Reduktionsslagg

Slagg

1675,1

106

Fragment - skiftande
storlek

0,036

0,111

Blästjärnsframställning

Tappslagg

Fluten

Tät yttre,
småporig
inre

Främst
omagnetiskt

41

Omärkt
spann

Reduktionsslagg

Slagg

14477,5

26

Fragment - främst
större

0,273

0,365

Blästjärnsframställning

Bottenslagg

Tät till
trögfluten

Knottrigt
yttre,
Skiftande
porighet
inre

Ställvis
magnetiskt

slagguppsamlingsgropen
under blåsning.
Grusblandat innehåll.
Mindre, flutna slagger,
dropp och kulformade.
Gråblå och rostbruna.
Tolkade som
sprutslagger från smide,
troligtvis primärsmide.
Slaggfragment tolkade
som smidesslagger med
ledning av struktur och
morfologi. Bör stamma
från primärsmide.
Brungrå till färgen med
mindre partier av
vidhäftad lera och grus.
Fragmenterade
stearinslagger. Blåsvart
till färgen. Enstaka
fragment med vidhäftat
lermaterial. Morfologiskt
klassificerade som
stearinslagger från
blästugn med
underliggande
slagguppsamlingsgrop.
Bildade i ugnen under
blåsning. Enstaka avtryck
efter vidjor, samt mindre
avtryck efter ris samt
kol. De flesta
fragmenten ställvis
magnetiska.
Mindre stearinslagger
morfologiskt liknande
tappslagger. Grusiga
underytor. Enstaka
fragment magnetiska.
Större fragment av
bottenslagger. Två med
kvarsittande schaktvägg,
möjligtvis skarv mellan
schakt och
underliggande grop.
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Några av fragmenten
uppvisar en djupt röd
färg och storporighet
såväl i yttre som inre
struktur. Avtryck av
större stickor/pinnar kan
ses.

2. Lermaterial
Fnr

Kontext

Sakord

Material

Vikt
(G)

Antal

Fragmenteringsgrad

5

Ruta
1/Lager
1/Spann
I

Ugnsvägg

Bränd lera

360,9

27

Fragment - skiftande storlek

6

Ruta
1/Lager
1/Spann
I

Infodring

Bränd lera

90,5

25

7

Ruta
1/Lager
1/Spann
I

Infodring

Bränd lera

138,3

8

Ruta
1/Lager
1/Spann
I

Smält lera

Bränd lera

11

Ruta
1/Lager
2/Spann

Smält lera

Smält
lera/slagg

27

Max.
Tjocklek
(M)
0,023

Max.
Diam.
(M)
0,049

Hantverksklass

Förglasning

Magnetism

Avtryck

Smält

Magring

Allmän beskrivning

Blästjärnsframställning

Ja - svart

Ställvis
magnetiskt

Halm/strå/ris

Enstaka
sidor

Omagrad

Fragment - likvärdig storlek,
enstaka större

0,025

0,039

Blästjärnsframställning

Ja - svart

Omagnetiskt

Halm/strå

Yttersidor

Omagrad

43

Fragment - likvärdig storlek,
enstaka större

0,019

0,035

Blästjärnsframställning

Saknas

Omagnetiskt

Halm/strå

Yttersidor

Omagrad

846,8

109

Fragment - skiftande storlek

0,043

0,056

Blästjärnsframställning

Ja - svart

Omagnetiskt

Saknas

Genom
gods

Omagrad

148,0

2

Fragment - skiftande storlek

0,061

0,076

Smide

Ja - svart

Omagnetiskt

Saknas

Genom
gods

Omagrad

Fragmenterad ugnsvägg
till blästugn. Smälta och
starkt förglasade partier. I
stort sett samtliga
fragment förslaggade.
Fragmenterad infodring
till blästugn. Orange
omagrad lera - stark
smältningsgrad. Enstaka
fragment förslaggade.
Fragmenterad infodring
till blästugn. Ljust orange
till vit omagrad lera - olika
smältningsgrad. Enstaka
fragment smälta och
blåsiga.
Smält lera, sannolikt från
blästungnsschakt. Blåsig
och vissa fragment
förslaggade. Vissa
fragment påvisar icke
smält infodring.
Konglomerat av smält
lera, slagg och grus.
Fragmenten tolkas som
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II

12

Ruta
1/Lager
2/Spann
II

Ugnsvägg

Bränd lera

427,2

31

Fragment - likvärdig storlek,
enstaka större

0,028

0,044

Blästjärnsframställning

Ja - svart

Omagnetiskt

Saknas

Enstaka
sidor

Omagrad

14

Ruta
1/Lager
2/Spann
II
Ruta
1/Lager
2/Spann
II

Infodring

Bränd lera

25,3

12

Fragment - likvärdig storlek

0,011

0,024

Blästjärnsframställning

Saknas

Omagnetiskt

Halm/strå

Enstaka
sidor

Omagrad

Smält lera

Bränd lera

934,2

112

Fragment - skiftande storlek

0,044

0,068

Blästjärnsframställning

Ja - svart

Omagnetiskt

Saknas

Genom
gods

Omagrad

Ruta
2/Lager
1
(Ugnen)
Ruta
2/Lager
1
(Ugnen)

Infodring

Bränd lera

53,6

20

Fragment - likvärdig storlek

0,016

0,029

Blästjärnsframställning

Saknas

Omagnetiskt

Saknas

Enstaka
sidor

Omagrad

Ugnsvägg

Bränd lera

74,3

5

Fragment - likvärdig storlek

0,027

0,036

Blästjärnsframställning

Ja - svart

Omagnetiskt

Halm/strå

Enstaka
partier

Omagrad

29

Ruta
2/Lager
1/Spann
III

Infodring

Bränd lera

154,4

106

Fragment - likvärdig storlek

0,016

0,024

Blästjärnsframställning

Saknas

Omagnetiskt

Halm/strå

Enstaka
partier

Omagrad

31

Ruta
2/Lager
1/Spann
III

Ugnsvägg

Bränd lera

749,9

56

Fragment - skiftande storlek,
enstaka större

0,053

0,130

Blästjärnsframställning

Ja - svart

Ställvis
magnetiskt

Saknas

Geonom
gods

Omagrad

17

22

23

grusig infodring i
smideshärd med
vidhäftad smidesslagg.
Fragmenterad ugnsvägg
till blästugn. Smälta och
starkt förglasade partier. I
stort sett samtliga
fragment förslaggade.
Olika bränningsgrad
observerad.
Fragmenterad infodring
till blästugn. Orange
omagrad lera. Enstaka
fragment förslaggade.
Smält lera, sannolikt från
blästungnsschakt. Blåsig
och vissa fragment
förslaggade. Vissa
fragment påvisar icke
smält infodring.
Fragmenterad infodring
till blästugn. Orange
omagrad lera. Enstaka
fragment förslaggade.
Fragmenterad ugnsvägg
till blästugn. Smälta och
starkt förglasade partier.
Tydlig zonering mellan
smält och förglasad
godsdel. Ett antal
fragment förslaggade. Ett
fragment magnetiskt på
den förglasade sidan.
Fragmenterad infodring
till blästugn. Orange till
ljust orange omagrad lera
- olika smältningsgrad.
Enstaka fragment smälta
på insidan.
Fragmenterad ugnsvägg
till blästugn. Smälta och
starkt förglasade partier. I
stort sett samtliga
fragment förslaggade. Ett
större fragment och flera
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34

Ruta
2/Lager
2/Spann
IV

Ugnsvägg

Bränd lera

976,5

26

Fragment - skiftande storlek

0,044

0,083

Blästjärnsframställning

ja - svart

Ställvis
magnetiskt

Saknas

Genom
gods

Omagrad

37

Ruta
2/Lager
2/Spann
IV

Infodring

Bränd lera

616,6

208

Fragment - skiftande storlek,
främst mindre

0,028

0,048

Blästjärnsframställning

Saknas

Omagnetiskt

Halm/strå

Enstaka
partier

Omagrad

40

Ruta
2/Lager
2/Spann
IV

Smält lera

Bränd lera

1755,4

159

Fragment - skiftande storlek,
enstaka större

0,046

0,081

Blästjärnsframställning

Ja - svart

Omagnetiskt

Saknas

Genom
gods

Omagrad

42

Omärkt
spann

Infodring

Bränd lera

476,2

7

Fragment - skiftande storlek,
två större

0,051

0,087

Blästjärnsframställning

Saknas

Omagnetiskt

Halm/strå

Nej

Omagrad

29
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mindre.
Fragmenterad ugnsvägg
till blästugn. Smälta och
starkt förglasade partier. I
stort sett samtliga
fragment förslaggade.
Förglasade insidor
magnetiska. Ett antal
större fragment.
Fragmenterad infodring
till blästugn. Orange till
ljust orange omagrad lera
- varierande
smältningsgrad. Enstaka
fragment förslaggade
eller blåsiga.
Smält lera, sannolikt från
blästugnsschakt. Blåsig
och vissa fragment
förslaggade. Vissa
fragment påvisar icke
smält infodring. Många
stora fragment.
Bränd lera. Sannolikt till
konstruktion av
ugnsschakt. Inga tecken
på att godset utsatts för
höga temperaturer.

Bilaga 2. 14C-datering
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